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ُصُالرسالةلخُ مُ 
يف اجلامعة اإلسالمية ، اجستري(لـمية )الـميٌة مقدمٌة لنيل درجة العالـمهذه رسالٌة ع

 يف كلية الشريعة "قسم الفقه".، نورةلـمدينة الـماب
ذهب الشافعي بعنوان: "اجلواهر البحرية يف لـموهي عبارٌة عن كتاٍب يف الفقه على ا

صري الشافعي لـمالعباس أمحد بن دمحم القمويل اشرح الوسيط" للقاضي جنم الدين أيب 
 النكاح كتاب من وإذنه الويل توكيل يف اخلامس الفصل بداية من، هـ(727توىف لـم)ا

 دراسًة وحتقيقاً. الفاسد الصداق أحكام يف الثاين الباب هناية إىل
 وقد اعتمدت يف حتقيق هذا الكتاب على نسختني:

 تركيا.، إسطنبول، متحف طوبقبوسراينسخة مكتبة ، : وهي األصلاألوىل

 مصر.، القاهرة، كتبة األزهريةلـمنسخة ا، قابلةلـم: لالثانية

 وفهارس فنيٍة:، وقسمني، وقد استدعت طريقة التحقيق تقسيم الرسالة إىل مقدمةٍ 

 مث القسمني بياهنما كالتايل:، أوالً صدَّرت الكتاب مبقدمةٍ 

ُاألول وحتت كٍل منهما ، ى مبحثني رئيسَينيويشتمل عل، : قسم الدراسةالقسم
 مطالب.

 ؤلف.لـمبحث األول: دراسة الـما

 بحث الثاين: التعريف ابلكتاب.لـما

جزء من كتاب وفيه: ، حققلـمويشتمل على النص ا، : قسم التحقيقالقسمُالثاين
وعمل الفهارس الفنية ، راجعلـمصادر والـممث ختمت الكتاب بوضع ثبت االنكاح 
عتمد من ِقبل عمادة لـمية الـماعتمدت يف كل ذلك دليل الرسائل العو  الالزمة.

   الدراسات العليا.

 توكيل الويل، النكاح، الصداق، اجلواهر البحرية، شرح الوسيط.الكلماتُاملفتاحية:ُ

 أ



 

Abstract 
A Master’s thesis submitted to the Faculty of Sharia, 
Department of Jurisprudence, the Islamic University in 
Madinah.  
 The thesis was a detailed study of a book on the 
jurisprudence on the doctrine of Shafi'i entitled: "Al-
jawahir Al-bahriya Fee Sharh Al-waseet" written by: Al-
qadiNajmuddin Abi Al-abbas Ahmed Bin Mohammed Al-
qamuli Al-misri Al-shafi'i (died 727 Islamic Calendar).  
The study included the beginning of the fifth chapter 
"tawkil alwali wa idnih" from the Section on " A-nikah," to 
the end of the second type of “A-nikah Alfasid." 
The study relied on two different copies of the book: 
First: is the original, the copy of the Library of 
Topkabusrai Museum, Istanbul, Turkey. 
Second: the copy of the Azhar Library, Cairo, Egypt, 
as a comparative copy 
The research method required dividing the thesis into 
an introduction, two sections, and technical indexes: 
The two sections were as follows: 
Section I: study section that included two main topics, 
with subtopics under each. 
The first topic: The Author's study. 
The second topic: Book Summary. 
Section II: Research section that included a part of 
the section on Al-nikah.  
The study finally included the proven sources, 
references, and the necessary technical indexes. 

The study followed the "guide of scientific thesis" book 
which is provided and approved by the Deanship of 
Graduate Studies. 
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ُقدمةلـما
 وحتتوي على:

ُاالفتتاحية.ُ-
ُية.لـمخطوطُوأمهيتهُالعلـمأسبابُاختيارُاُ-
ُؤلف.لـمترمجةُاُ-
ُؤلف.لـمخطوطُإىلُالـمتوثيقُنسبةُاُ-
ُالدراساتُالسابقة.ُ-
ُخطةُالبحث.ُ-
ُمنهجُالتحقيق.ُ-
ُ

ُ  
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ُ:االفتتاحية
ومن ، فسناونعوذ ابهلل من شرور أن، ونستغفره، ونستعينه، حنمده، إن احلمد هلل

وأشهد أن ال إله ، ومن يضلل فال هادي له، من يهده هللا فال مضل له، سيئات أعمالنا
 مي خي حي جي يه  ُّوأشهد أن دمحمًا عبده ورسوله ، إال هللا وحده ال شريك له

 ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي
(1)

 حمخم جم يل ملىل خل ُّ  

 ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ممىم

 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي
(2) 

 حبخب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي  ُّ

َّمخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
(3). 

 أما بعد:

، ًا وتعليمًا من أعظم القرب وأجل الطاعاتلـمالشرعي واالنشغال به تع لـمفإن الع
لكتاب والسنة آمرًة بطلبه وقد جاءت نصوص ا، وأعالها مرتبة، وهو من أشرف العلوم

 حي جي ٰه مهُّ  فمن ذلك قوله تعاىل:، ومبينًة فضل من انشغل به، عليهوحاثًة 

َّهئمب مئ هي مي خي
 حك جك مق حق مف  ُّوقوله تعاىل: ، (4)

َّهلجم مل حلخل جل مك لك خك
: ))من يرد هللا به ملسو هيلع هللا ىلصومن السنة قوله ، (5)

سّهل هللا له  اً لـم: ))من سلك طريقًا يلتمس فيه عملسو هيلع هللا ىلصوقوله ، (6)((خرياً يفقهه يف الدين

                                         
 .٢٠١ :اآلية ، رقمسورة آل عمران( 1)
 .٢ :اآلية ، رقمسورة النساء( 2)
 .1٠، 1٢:اآلية ، رقمسورة األحزاب( 3)
 .٢٢ :اآلية ، رقمسورة الـمجادلة( 4)
 .٩ :اآلية ، رقمسورة الزمر( 5)
/ ٢أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب العلم ، ابب من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين  ) (6)
 ( من حديث معاوية بن أيب سفيان مرفوعا به بلفظه.١2/1٢
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 والنصوص يف هذا الشأن معلومٌة مشهورٌة.، (1)به طريقاً إىل اجلنة((

، وهو الغاية من خْلق اخللق، الشرعي والعمل به حيصل فالح اإلنسان لـمالع لـموبتع
ويدل على عظم فضله ، دةً وأعظمها فائ، وأسناها منقبةً ، الفقه أرقى العلوم منزلةً  لـموع

البن عباس رضي هللا عنهما: ))اللهم فقهه يف  لـمدعاء النيب صلى هللا عليه وس
من ملسو هيلع هللا ىلص اء قدميًا وحديثًا منذ عهد النيب لـمالع لـموقد اشتغل هبذا الع، (2)((الدين

، وإفتاءً ، وتعليماً ، اً لـمفيه قصارى جهدهم تع وبذلوا، والتابعني ومن بعدهم، الصحابة
، والشرح، نتلـمفمنه ا، وألفوا فيه لـما العذفدونوا ه، وقضاًء إىل أن جاء من بعدهم

وظهر ، وقويت، ذاهب األربعةلـموتكونت ا، نثورلـموا، نظوملـموا، طوللـموا، ختصرلـموا
لكن الكثري ، ون جياًل بعد جيلٍ لـمسلـماوقد توارثها ، هلا أتباٌع اهتموا هبا تصنيفاً وأتليفاً 

وذلك مبا حل ابألمة اإلسالمية من حمٍن كحروٍب -من تراث الفقه اإلسالمي مفقوٌد 
كتبات؛ فيستفيد لـمونشٍر لتزود هبا ا، وإخراجٍ ، أو خمطوٌط حباجٍة إىل حتقيقٍ  -وغريها

 .لـموطالب الع، حققونلـموا، منها الباحثون

الفقه على  لـمأن يسر يل العثور على خمطوٍط قيٍِّم نفيٍس يف عومن آالء هللا عز وجل 
لنجم الدين أيب  كتابُاجلواهرُالبحريةُ)جواهرُالبحر(مذهب اإلمام الشافعي وهو: 

حيط شرح لـموهو اختصاٌر لكتاب البحر ا، هـ727القمويل ت العباس أمحد بن دمحم
 الذي أكثره مفقوٌد.، ؤلف نفسهلـمالوسيط ل

 لـميٍة كبريٍة؛ استشرت أهل العلـما الكتاب وأصله من قيمٍة عذهلا كان لـمو 

                                         
ابب فضل االجتماع  ،والتوبة واالستغفار ذكر والدعاءكتاب المسلم يف " صحيحه"   أخرجه( 1)

 ( من حديث أيب هريرة مرفوعا به بلفظه.١2٩٩ /8/1٢) على تالوة القرآن وعلى الذكر
(، ٢/1٢/٢11) ، ابب وضع الـماء عند اخلالءيف "صحيحه" كتاب الوضوءالبخاري أخرجه  (2)

اس رضي هللا عنهما ومسلم يف " صحيحه" كتاب فضائل الصحابة، ابب فضائل عبد هللا بن عب
 .( من حديث عبد هللا بن عباس مرفوعا به بنحوه١111/٢28/1)
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ليكون موضوع رساليت ضمن مشروٍع لنيل ، والتخصص؛ فأشاروا علي جبدارته للتحقيق
إنه ويل ذلك والقادر ، أسأل هللا عز وجل التوفيق والسداد، اجستري(لـمية )الـمدرجة العا

 عليه.

ُ:يةلـمخطوطُوأمهيتهُالعلـمأسبابُاختيارُا
 وأمهيته يف النقاط التالية:، وضوعلـمتتجلى أسباب اختيار ا

ن لـمي اإلسالمي يف الفقه الشافعي الذي ينبغي أن ُيربز لـمكونه من الرتاث الع-1
 .لـموطالب ع، وقاضٍ ، له صلة هبذا الفن من مفتٍ 

، حيط يف شرح الوسيط لإلمام الغزايللـموجامٌع للبحر ا، أنه اختصار شاملٌ  -2
، ذهب الشافعيلـموالوسيط يف ا، وال ختفى أمهية البحر، حسن الصياغة، سهل العبارة

 حيط.لـميقصد البحر ا (1)منه" مسائل أكثر ذهبلـما يف كتاابً  لـمأع "ال :سنوياإل قال

وال يوجد منه إال ، حيط مفقودةٌ لـمكون أغلب أجزاء األصل الذي هو البحر ا  -3
 أجزاٌء قليلٌة متفرقٌة.

والسنة؛ ليسهل  ختصرة السهلة من الكتابلـماية مصنفه بذكر األدلة اعن -4
 وجعلته: نصه الكتاب ما مقدمة صنف رمحه هللا يفلـما قال، منهواإلفتاء ، القضاء
 والنقل، مراجعته تسهيل بذلك وقصدتُ ، السهل الدليل إال األدلة عن جمردةً  أحكاماً 

 واحلكم.، الفتيا يف عليه واالعتماد، منه

 ذاهب.لـموالنقل عن بقية ا، ذهب الشافعيلـمإيراد أقوال فقهاء ا -5

ُذهب الشافعي.لـمه واطالعه يف الـموسعة ع، ؤلفلـمجاللة قدر ا -6

 

                                         
 .(١/٢2٩) سنويلإل طبقات الشافعية( 1)
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 اء:لـممما قال عنه الع وهذه نبذةٌ 

 الشيخ خزوميلـما القرشي يسني بن مكي بن دمحم بن هبة: "أمحدابن قاضي شُ قال 
، وأفىت، ودرَّس، برع أن إىل اشتغل، صريلـما القمويل العباس أبو الدين جنم العالمة
، والغربية، والشرقية، (1)نيةلـموا، (1)أسيوط مث، (١)يمخْ إِ  مث، (٢)وصقُ  قضاء وويل، وصنَّف

 ابلفخرية ودرس، القبلي الوجه مع مصر وحسبة، (2)ابلقاهرة احلكم نيابة ويل مث
 وأكثر، طلبلـما من تناوالً  أقرب، مطوالً  شرحاً  الوسيط وشرح، مبصر والفائزية، ابلقاهرة

                                         
ُقوص ابلضم مث السكون، وصاد مهملة، وهي مدينة بصعيد مصر على شرقي النيل بني أسوان  (٢)

اثر عظيمة لألوائل، وحاليا هي وإمخيم وبني وبني أسوان مسرية ثالثة أايم، وهي مدينة كبرية وفيها آ
كم تقريباً. انظر: معجم البلدان   18١يف مجهورية مصر العربية وتقع جنوب القاهرة بنحو 

 (.١/2٢8(، املسالك واملمالك للبكري )1/1٢1)
يم بكسر أّوله وغسكان اثنيه، من مدن صعيد مصر املشهورة يقع على الشاطئ الشرقي  (١) ِإمخم

انظر: معجم  كم تقريباً.  1٩٠هي يف مجهورية مصر العربية وتقع جنوب القاهرة بنحو  امن هنر النيل وحالي  
(، مراصد االطالع على أمساء األمكنة ١/2٢1(، املسالك واملمالك للبكري )٢/٢١1البلدان )
 (.٢/11والبقاع )

ُيوط (1) ي مدينة جليلة،  بفتح مث سكون مدينة على الضفة الغربية من النيل من نواحي صعيد مصر، وه َأسم
انظر: معجم  كم تقريباً.  1٠٠كثرية اخلريات، وحالي ا هي يف مجهورية مصر العربية وتقع جنوب القاهرة بنحو 

(، الروض املعطار يف خرب األقطار ص ٢11(، آاثر البالد وأخبار العباد ص )٢/٢٩1البلدان )
(28.) 
وهي مدينة كبرية حسنة، كثرية األهل املنية جاءت يف كتب الرتاجم ابسم منية ابن اخلصيب  (1)

وتقع وامسها املنيا هي يف مجهورية مصر العربية والسكن على شاطئ النيل، ابلصعيد األدىن، وحالي ا 
اإلشارات إىل معرفة  (،2/١٢8كم تقريباً. انظر: معجم البلدان )  ١٢2جنوب القاهرة بنحو 

 (.218)(، الروض املعطار يف خرب األقطار ص 1١الزايرات ص )
القاهرة هي املدينة املشهورة جبنب الفسطاط مبصر جيمعها سور واحد، وهي اليوم مدينة  (2)

مجهورية مصر  عاصمةهي عظمى، وهي أجلُّ مدينة مبصر الجتماع أسباب اخلريات، وحالي ا 
د (، آاثر البال1/1٠٢، وأكرب مدهنا على اإلطالق وتقع مشال مصر. انظر: معجم البلدان )العربية

 (.12٠(، الروض املعطار يف خرب األقطار ص )١1٠وأخبار العباد ص )
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 أكثر ذهبلـما يف كتاابً  لـمأع ال سنوي:اإل قال، منه االستمداد كثري كان وإن، فروعاً 
،  خاصةً  أحكامه خلص مث، الوسيط شرح يف حيطلـما البحر ومساه:، منه مسائل

 يف احلاجب ابن مقدمة وشرَح، البحر جواهر مساه:، الرافعي من الروضة كتلخيص
 الدين فخر اإلمام تفسري وكمل، جملدٍ  يف احلسىن األمساء وشرح، مطوالً  شرحاً  النحو
 والصلحاء، شهورينلـما الفقهاء من كان" الكربى: الطبقات يف السبكي قال، الرازي

، يفيت يربح لـمو ، (٢)" هللا إال إله ال قول عن يفرت ال كان لسانه أن حيكى، تورعنيلـما
 لنا نُقل فيما يقول الوكيل ابن الدين صدر الشيخ وكان، يكتبو ، ويصنف، ويدرِّس

 سنة أربعني يل قال: األدفوي: جعفر الكمال وقال، القمويل من أفقه مبصر ليس عنه:
 الفقه يف جاللته مع وكان، مين خلل فيه مكتوب ال و ،خطأ حكم يف وقع ما، أحكم
 عن وسبعمائة وعشرين السني بتقدمي سبعٍ  سنة رجب يف مات، والتفسري ابلنحو عارفاً 
 من قريبةٌ  القوصية األعمال من الغريب ابلرب قريةٌ  قموال: و، ابلقرافة ودفن، سنةً  مثانني
 .(2)"قوص

منهم: ، وإحالتهم إليه، صنَّف بنقلهم عنهلـماء على هذا الـماعتماد الع -7
، اظ أيب شجاعواخلطيب الشربيين يف اإلقناع يف حل ألف، السيوطي يف األشباه والنظائر

، وابن حجر يف اإليعاب، وويل الدين أبو زرعة العراقي يف طرح التثريب يف شرح التقريب
 وغريهم الكثري.

ُؤلفلـمخطوطُإىلُالـمتوثيقُنسبةُا
راجع ذات الصلة يتبني أن لـمصادر والـموإىل ا، خطوطلـمابلرجوع إىل ُنسخ ا

، ؤلفه أمحد بن دمحم القمويللـمسبة اثبت النالكتاب: اجلواهر البحرية )جواهر البحر( 
 وبيان ذلك فيما يلي: 

                                         
 (.٩/1٠طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) (٢)
 .(111-١/11١) هبةالبن قاضي شُ  طبقات الشافعية( 2)



 [ 8 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

حيث قال رمحه هللا ما ، ؤلف يف مقدمة كتابه بنسبته إىل نفسهلـمتصريح ا -1
 .(٢)نصه: "ومسيته اجلواهر البحرية"

، وفيه نقوٌل غزيرةٌ ، قال الصفدي: "وشرَح الوسيط يف الفقه يف جملداٍت كثريةٍ  -2
مث جرَّد نقوله يف جملداٍت ومساه: جواهر ، حيطلـم: البحر اومساه، ومباحٌث مفيدةٌ 

 .(2)البحر"

 .(3)وكتاب جواهر البحر"، حيطلـمقال السبكي: "صاحب البحر ا -3

مساه: ، خلص أحكامه خاصًة كتلخيص الروضة من الرافعي سنوي: "مثقال اإل -4
 .(4)جواهر البحر"

يط شرَح به الوسيط للغزايل يف حنٍو حلـمقال العبادي: "وصنَّف يف الفقه البحر ا -5
حيط يف لـممث اختصره يف مثانية جملداٍت خبطه ومساه: جواهر البحر ا، من عشرين جملدةٍ 

ُ.(5)شرح الوسيط"

، حيطلـمقال حاجي خليفة: "َشرََح القمويل الوسيط يف جملداٍت مساه: البحر ا -6
 .(6)خطوط بني أيدينا"لـموهو ا، مث خلصه ومساه: جواهر البحر

، حيطلـمفشرحه ومساه: البحر ا، قال الزركلي: "وعين ابلوسيط يف فقه الشافعية -7
 .(7)جملداٌت منه يف األزهرية"، مث جرد نقوله ومساه: جواهر البحر

                                         
 /أ( من النسخة )ط(.١/ل ٢اجلواهر البحرية ) (٢)
 .(8/2٢)الوايف ابلوفيات ( 2)
 .(1٢-٩/1٠) يللسبك طبقات الشافعية الكربى( 3)
 .(١/٢2٩) سنويلإل طبقات الشافعية( 4)
 .(٢21-1/٢21 ) البن كثري ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني( 5)
 .(١/١٠٠8)كشف الظنون ( 6)
 .(٢/١١١)األعالم ( 7)
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حيط يف شرح الوسيط للغزايل يف حنو اربعني لـمقال عمر كحالة: "البحر ا -8
 .(1)حر يف فروع الفقه الشافعي"مث خلص أحكامه يف كتاب مساه: جواهر الب، جملدةٍ 

ُالدراساتُالسابقة
خطوط عدٌد من زمالئي من طلبة برانمج لـمقد سبقين إىل التسجيل يف هذا ا

 وهم:، نورةلـمدينة الـمماجستري الفقه يف اجلامعة اإلسالمية اب

الفصل األول يف آداب قضاء من بداية الكتاب إىل هناية ، مصطفى معاذ دمحم -1
 .احلاجة

من الفصل الثاين: فيما جيب االستنجاء منه إىل هناية ابب ، مهااتن ويلسن -2
 سح على اخلفني.لـما

 من بداية كتاب احليض إىل هناية الباب الرابع يف كيفية الصالة.، زبري سلطان -3

فصل الثاين من بداية الباب اخلامس يف شرائط الصالة إىل هناية ال، دمحم أزهري -4
 .ةيف من أوىل ابإلمام

يف  القولإىل هناية  سافرلـممن بداية كتاب صالة ا، علي أمحد صاحل لصوع -5
  .الغسل من كتاب اجلنائز

من بداية النظر الثاين يف الغاسل من كتاب اجلنائز إىل ، مظهر منظور حافظ -6
 : األداء يف الوقت من كتاب الزكاة.هناية القسم األول

من كتاب الزكاة الزكاة  عجيليف ت اينقسم الثمن بداية ال، الرحيم دمحم بشري عبد -7
 .زكاة الفطرإىل هناية 

موجب القران إىل هناية فصل يف  لصياممن بداية كتاب ا، عبد هللا الثرايء -8

                                         
 .(١٩٩، ٢/١٩8)معجم الـمؤلفني ( 1)
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  .والتمتع من كتاب احلج

من بداية الباب الثاين يف صفة احلج إىل هناية األمر الثالث ، سانفوا عبد السالم -9
 للضمان من كتاب احلج. وجبةلـممن األفعال ا

رف الثالث يف األكل من كتاب احلج إىل طالمن بداية ، عبد اإلله السبيعي -11
  من كتاب البيع. ماثلةلـمهناية الطرف الثالث يف احلالة اليت تعترب فيها ا

من بداية الطرف الرابع يف احتاد اجلنس واختالفه من كتاب ، حادنت مجيل -11
 عقود عليه من كتاب البيع.لـمتلف ا ع الثالث من موانع الردانلـمالبيع إىل هناية ا

انع الرابع من موانع الرد ابلعيب لـممن بداية ا، أمحد علي حسن جحاف -12
فصل فيما يطرأ على شرتي إىل غريه من كتاب البيع إىل هناية لـمبيع عن ملك الـمخروج ا
 .البيعبيعة قبل القطاف واالختالط بغريها من كتاب لـمالثمار ا

إىل هناية الباب  بيعكتاب الالقسم اخلامس من  من بداية ، منصور معجب -13
  .الثاين يف القبض من كتاب الرهن

رهون بعد لـممن بداية الباب الثالث يف حكم ا، دمحم عليم الدين يوسف -14
ول يف الصلح من  رهتن والراهن من كتاب الرهن إىل هناية الباب األلـمالقبض يف حق ا

 الصلح. كتاب

من بداية الباب الثاين يف التزاحم من كتاب الصلح إىل ، أبو احلسن دمحم أكرم -15
 هناية كتاب الوكالة.

احلكم األول من بداية كتاب اإلقرار إىل هناية ، عبداحلليم هاين نانلـما عبد -16
 .من أحكام العارية من كتاب العارية

 ريستعملتسلط ا ن أحكام العاريةاحلكم الثاين ممن بداية ، جاسر أمحد صابر-17
  .غصبإىل هناية كتاب ال ستعار من كتاب العارية ابملنتفاع االعلى 
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من بداية كتاب الشفعة إىل هناية الباب األول يف ، متقني سيف الدين مينج-18
 أركان اإلجارة من كتاب اإلجارة.

ن كتاب الصحيحة م الباب الثاين يف حكم اإلجارةمن بداية ، محزة قاسم -19
  .كتاب الوقفإىل هناية   اإلجارة

موانع  يفمن بداية كتاب اهلبة إىل هناية الباب الرابع  ،دمحم حماضر يونس -21
 . من كتاب الفرائض رياثلـما

من بداية الباب اخلامس يف الرد على ذوي الفروض وتوريث ، أنس عيسى -21
ن األحكام املعنوية يف الوصية الفصل الثاين م ذوي األرحام من كتاب الفرائض إىل هناية

 كتاب الوصااي.  ابحلج من

الفصل الثالث من األحكام املعنوية يف الوصية من بداية ، هللا احلجوري ءعطا -22
إىل هناية الباب الثاين يف قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء  كتاب الوصااي  ابحلج من

 .والغنيمة

الصدقات الواجبة من كتاب قسم  قسم اببد، من بداية محد سيد أمحأ دمحم -23
  .طرف العقد من كتاب النكاح تويل يفاية الفصل الرابع هن ىلالفيء والغنيمة إ

 مث أييت القسم الذي قمت بتحقيقه.

ُخطةُالبحث
 ية.لـموفهارس ع، وقسمني، تشتمل اخلطة على مقدمةٍ 

 :تشتملُعلىُقدمةلـموا
 االفتتاحية. -
 ية.لـمه العخطوط وأمهيتلـمأسباب اختيار ا -

 ؤلف.لـمترمجة ا -
 ؤلف.لـمخطوط إىل الـمتوثيق نسبة ا -
 الدراسات السابقة. -
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 خطة البحث. -
 منهج التحقيق. -

ُ:وفيهُمبحثان،ُ:ُقسمُالدراسةاألولالقسمُ
 وفيه مثانية مطالب:، ؤلفلـم: دراسة ابحثُاألوللـما

 وكنيته.، ونسبته، ونسبه، طلب األول: امسهلـما -
 الثاين: مولده. طلبلـما -
 ية.لـمطلب الثالث: نشأته العلـما -
 وتالميذه.، طلب الرابع: شيوخهلـما -
 اء عليه.لـموثناء الع، يةلـمطلب اخلامس: مكانته العلـما -
 ومذهبه الفقهي.، طلب السادس: عقيدتهلـما -
 طلب السابع: مؤلفاته.لـما -
 طلب الثامن: وفاته.لـما -

 وفيه ستة مطالب:، ف ابلكتاب )اجلواهر البحرية(: التعريبحثُالثاينلـما
 ؤلف.لـموتوثيق نسبته إىل ا، طلب األول: حتقيق اسم الكتابلـما -
 ية.لـمومكانته الع، طلب الثاين: أمهية الكتابلـما -
 حقق.لـمؤلف يف النص الـمطلب الثالث: منهج الـما -
 حقق.لـمؤلف يف النص الـمطلب الرابع: اصطالحات الـما -
 حقق.لـمؤلف يف النص الـمطلب اخلامس: مصادر الـما -
 طلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.لـما -

ُ:حققلـمالقسمُالثاين:ُالنصُا
 الويل توكيل يف اخلامس الفصل بداية من وهو، الكتاب هذا من جزء بتحقيق قمت

 كان ذلكو ، الفاسد الصداق أحكام يف الثاين الباب هناية إىل النكاح كتاب من وإذنه
 :نسختني يف

 والذي، تركيا، إبسطنبول طوبقبوسراي متحف مكتبة نسخة: األصل وهي األوىل
 جلدلـما من( أ 192) اللوحة إىل( ب 177) اللوحة من لوحة ابتداءاً ( 113) يف يقع
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 . السابع جلدلـما من( أ 91) اللوحة إىل( أ 2) اللوحة ومن السادس

( 53) يف يقع والذي، القاهرة، مصر، األزهرية كتبةلـما نسخة: قابلةلـمل الثانية
ُ. جلد الرابعلـما من( ب71) اللوحة إىل( أ18) اللوحة من ابتداءا، لوحة

ُ:يةلـمالفهارسُالع
ُوتشتمل على الفهارس الفنية اآلتية:

 فهرس اآلايت القرآنية. -1
 فهرس األحاديث النبوية واآلاثر. -2
 حقق.لـمم يف النص ارتجم هللـمفهرس األعالم ا -3
 .املفسَّرة فهرس األلفاظ الغريبة -4
 فهرس األماكن والبلدان. -5
 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب. -6
 راجع.لـمصادر والـمفهرس ا -7
 وضوعات.لـمفهرس ا -8

ُ:منهجُالتحقيق
 يف خدمة النص كما يلي: عليه سرتُ منهج التحقيق الذي 

مع االلتزام ، ب القواعد اإلمالئية احلديثةراد حتقيقه حسلـمالنص ا تنسخ -1
 ط ما حيتاج إىل ضبٍط.بْ وضَ ، بعالمات الرتقيم

، النسخة األصل وهي نسخة: مكتبة متحف طوبقبوسراي إبسطنبول خرتتا -2
ورمزت ، مصر، القاهرة، كتبة األزهريةلـممع مقابلتها بنسخة ا، ورمزت هلا بـ:)ط(، تركيا

 هلا بـ:)ز(.

الفروق بينهما  أثبت  و ، كتبة األزهريةلـملنسخة األصل ونسخة ابني ا قابلت -3
وصيغ الصالة والسالم على ، والثناء على هللا، وصيغ التمجيد، فيما عدا اآلايت القرآنية
مشريًا إىل الفروق يف احلاشية على ، وصيغ الرتضي والرتحم، لـمالنيب صلى هللا عليه وس
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 النحو اآليت:

ه يف وأثبت  ، ابلتصحيح من النسخة األخرى قمت األصل إذا جزمت خبطأ ما يف -أ
يف  مع اإلشارة إىل خطأ ما يف األصل، [ ه بني معقوفتني هكذا: ]وضعتو ، نتلـما

 احلاشية.

، أكملته من النسخة األخرى، أو بياضٌ ، أو طمسٌ ، إذا كان يف األصل سقطٌ  -ب
، [ قوفتني هكذا: ]بني مع وضعتهو ، أجده فمن مظانه من كتب الشافعية لـمفإن 
أهتد إليه جعلت مكانه نقطًا متتاليًة بني قوسني  لـمفإن ، إىل ذلك يف احلاشية رتوأش

 هكذا: )...(.

للداللة على هناية كل ، /ب(11/أ( أو )11هكذا: / ) خطاًّ مائالً  تُ وضع -4
 مع اإلشارة إىل رقم اللوحة يف اهلامش. ، وجٍه من لوحات األصل

مع كتابتها ابلرسم ، ورقم اآلية، قرآنية ببيان اسم السورةاآلايت ال تعزو  -5
 العثماين.

أو ، فإن كان احلديث يف الصحيحني، األحاديث النبوية إىل مصادرها تعزو  -6
، ه من مظانه من كتب األحاديث األخرىتوإال فأخرج، يف أحدمها اكتفيت بذلك

 .درجته معتمداً على الكتب اليت تعىن بذلك ابختصارٍ  بينتو 

 اآلاثر إىل مظاهنا األصيلة. تعزو  -7

ؤلف عن الفقهاء من لـموالنقول اليت يذكرها ا، سائل الفقهيةلـما وثَّقت -8
 ذهب.لـمعتمد يف الـممع بيان القول ا، واإلمجاعات، مصادرها

 ية.لـمصطلحات العلـموا، مشكل األلفاظ تشرح -9

 حقق.ملـإبجياز لألعالم الوارد ذكرهم يف النص ا ترمجت -11

، مع بيان أماكن وجودها، ؤلفلـموالبلدان اليت ذكرها ا، ابألماكن عرفت -11
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 وتسمياهتا يف زماننا احلاضر.

 مع ما يساويها يف زماننا احلاضر.، قاديرلـموا، كاييللـموا، وازينلـماب عرفت -12

 الفهارس الفنية الالزمة كما هو موضٌح يف خطة البحث. توضع -13
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ُشكرُوتقدير
، ننلـموأمته علي من ا، د هللا تعاىل أواًل وآخرًا على ما أسبغ علي من النعمأمح

وأشكره شكرًا يليق مبقامه ، وأجزل يل من عطاايه اليت ال يعدها وال حيصيها إال هو
ولوال التوفيق منه سبحانه والتيسري ، تواضعلـموعظيم شأنه أن يسر يل إمتام هذا العمل ا

 .ا وجدت إىل ذلك سبيالً لـم

وأن يرزقين ، مباركاً يُنتفع به، فأسأله تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي
 عظيمللعمل بكتابه ال وأن يوفقين، الرايء والسمعة وجينبين، اإلخالص يف القول والعمل

قام وحسن لـمطيب ا وأن يرزقين، أفضل الصالة وأمت التسليميه علالكرمي وسنة نبيه 
 اخلتام.

، أكرماين برتبيتهما وتعليمهما نلذيال، نالعزيَزيْ  بوافر الشكر والتقدير لوالَديَّ  وأُثـَينِّ 
فأسأله سبحانه أن جيزيهما عين خري اجلزاء مبا بذاله من جهوٍد وتضحياٍت يف سبيل 

  وما كابداه من مشاٍق وصعاب.، لـمطليب الع

ل عملــي علــى الرسالة، طــواعلى راحيت  وحرصتْ  كمــا أشــكر زوجــيت الــيت ســهرتْ 
 .أن جيزيها كل خريتعاىل أسأل هللا ف

، دينة النبويةلـمأتوجه ابلشكر الوايف جلامعيت احلبيبة اجلامعة اإلسالمية اب وكذلك
 .وموظفني وإداريني، والقائمني عليها من أساتذة ومدرسني

الذي  ،دمحم بن سند الشاماينشيخي ومشريف يف الرسالة الدكتور  وأخص ابلشكر
الشيخني الكرميني الفاضلني كما أشكر  أكرمين بعلمه وحلمه، جزاه هللا عين خري اجلزاء

نبيل ، وفضـيلة الـدكتور محود السهليالدكتور  فضـيلة األسـتاذِ جلنة املناقشة  يْ ضوَ عُ 
 وتقوميها، قبـول مناقشـة هـذه الرسـالة علـى –عـاىل ورعامهـا حفظهمـا اهللا ت - الردادي

وكان ، نفيسخطوط اللـمك األستاذ الدكتور انيف العمري الذي أرشدان إىل هذا اوكذل
حسن لـموكذلك األستاذ الدكتور عبد ا، حفظه هللا يتعاون معنا بكٍل تواضٍع ولنيٍ 
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 .خرياً مجيعا فجزاهم هللا ، وخلقه النبيل، نيف على حسن نصحهلـما

ُأقول: ، ل له سبحانه ال شريك لهوالكما، من طبيعة البشر النقص واخلطأ ختامًا
وخري اخلطائني ، وما كان من خطٍأ فمين ومن الشيطان، فما كان من صواٍب فمن هللا

إنه مسيٌع ، وأن يتقبل مين، النافع والعمل الصاحل لـمالع تعاىل أن يرزقين أسأل هللا، التوابون
 قريٌب.

 رب واحلمد هلل، وصلى هللا على خري خلقه حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني
 ني.لـمالعا

*** 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ُالقسمُاألول:ُقسمُالدراسة
 وفيه مبحثان:

ُؤلفلـماُدراسة:ُاألولُبحثلـما
ُ(البحريةُاجلواهر)ُابلكتابُالتعريف:ُالثاينُبحثلـما

 



 

ُ

ُ

ُ

ُفؤللـمدراسةُابحثُاألول:ُلـما

 : وفيه مثانية مطالب

 وكنيته.، ونسبته، ونسبه، طلب األول: امسهلـما -

 الثاين: مولده. طلبلـما -

 ية.لـمطلب الثالث: نشأته العلـما -

 وتالميذه.، طلب الرابع: شيوخهلـما -

 اء عليه.لـموثناء الع، يةلـمطلب اخلامس: مكانته العلـما -

 ومذهبه الفقهي.، طلب السادس: عقيدتهلـما -

 طلب السابع: مؤلفاته.لـما -

 طلب الثامن: وفاته.لـما -
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ُ:ُوكنيته،ُونسبته،ُونسبه،ُ:ُامسهطلبُاألوللـما
بن  بن أيب احلزم مكي أمحد بن دمحم بنهو الشيخ القاضي أبو العباس، جنم الدين 

 .مذهباً  الـمصري الشافعي (2)موطناً  القمويل (1) نسباً  القرشي الـمخزومي سنياي

ُطلبُالثاين:ُمولده:لـما
 .(3)( هـ645) وقيل:، (هـ653)ولد القمويل رمحه هللا بقموال بصعيد مصر سنة 

                                         
يف ، الوا(٢/121للصفدي ) أعيان العصر (،٢١2)صلألدفوي الطالع السعيد  انظر:( 1)

سنوي (، طبقات اإل٩/1٠ية الكربى للسبكي )، طبقات الشافع(8/2٢) للصفدي ابلوفيات
، ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري (٢1/٢2٢) البن كثري ، البداية والنهاية(١/٢2٩)
للمقريزي ، السلوك لـمعرفة دول الـملوك (1٠1)ص البن امللقن ، العقد الـمذهب (٢21/1)
 البن حجر الدرر الكامنة ، ،(١/١21)الشافعية البن قاضي شهبة  ، طبقات(٢٠1/1)
اتريخ اخللفاء ص (، و ٢/181)، بغية الوعاة (١/٢21) البن تغري ، الـمنهل الصايف(12٩/٢)
، درة (٢/88)، طبقات الـمفسرين للداودي (٢/1١1للسيوطي )حسن الـمحاضرة و  (،111)

  ، سلـم الوصول(١28)وي ص  ن لألدنه، طبقات الـمفسري(٢/٩٩) البن القاضي احلجال
 البن العماد احلنبلي ، شذرات الذهب(٢/2٢1) حلاجي خليفة كشف الظنونو ، (٢/١12)
، معجم (٢/2٢1للشوكاين )، البدر الطالع (١1-1/١2البن الغزي )، ديوان اإلسالم (٢12/8)

لـمؤلفني ، معجم ا(٢/١١١)، األعالم (٢/٢٠2)، هدية العارفني (١/٢2١2)الـمطبوعات 
 (.٢/112(، الـموسوعة الـميسرة )٢/28) ، معجم الـمفسرين(٢2٢-١/٢2٠)
. وهي اآلن قرية مصر(، قريٌة بصعيد والمُ قَ ) )َقُمولة(، وقيل: نسبًة إىلابلفتح والضم القمويل: ( 2)

 (كم1٢وتبعد عن مدينة "قنا" ) ،اتبعة ملركز "نقادة" يف حمافظة "قنا" يف مجهورية مصر العربية
(كم مشااًل، وعلى اجلهة املقابلة هلا من الضفة الشرقية للنيل إىل الشمال ١2جنوابً وعن "األقصر" )

انظر: طبقات (كم جنواب تقريباً. 21٠منها تقع مدينة "قوص"، وتبعد عن مدينة "القاهرة" )
(، الروض املعطار يف خرب 2/11(، شذرات الذهب )١/١2١)الشافعية البن قاضي شهبة 

 (.111ص ) األقطار
، (٢/١١١)، األعالم (٢/8٩)، طبقات الـمفسرين للداودي (٢/181)انظر: بغية الوعاة ( 3)

 .(١/٢2٠)معجم الـمؤلفني 
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ُية:لـمطلبُالثالث:ُنشأتهُالعلـما
وقرأ ، (١) مث ابلقاهرة، (٢) فقرأ الفقه أواًل بقوص، نشأ القمويل رمحه هللا وترعرع مبصر

وهي من ، وتوىل قضاء قموال، ومسع من القاضي بدر الدين بن مجاعة، والنحو، األصول
مث ويل الوجه ، بن عتيق: شرف الدين إبراهيم عن قاضي قوص نيابةً ، معاملة قوص
وكان قد قَسم ، يف والية القاضي: عبد الرمحن بن بنت األعز قوص عملالقبلي من 

، (1)وويل أسيوط، مرتني (1)مث ويل إخيم، يئعبد هللا السمراب :العمل بينه وبني الوجيه
احلكم  مث انب يف، حلةلـموالغريبة اليت قاعدهتا ا، والشرقية اليت قاعدهتا بلبيس، نيالـموا

، ةوالفخرية ابلقاهر ، وقد ويل تدريس الفائزية هبا، ويل حسبة مصرو ، ومصر، ابلقاهرة

                                         
ُقوص ابلضم مث السكون، وصاد مهملة، وهي مدينة بصعيد مصر على شرقي النيل بني أسوان  (٢)

يها آاثر عظيمة لألوائل، وحاليا هي وإمخيم وبني وبني أسوان مسرية ثالثة أايم، وهي مدينة كبرية وف
كم تقريباً. انظر: معجم البلدان   18١يف مجهورية مصر العربية وتقع جنوب القاهرة بنحو 

 (.١/2٢8(، املسالك واملمالك للبكري )1/1٢1)
القاهرة هي املدينة املشهورة جبنب الفسطاط مبصر جيمعها سور واحد، وهي اليوم مدينة  (١)

مدينة مبصر الجتماع أسباب اخلريات، وحالي ا هي عاصمة مجهورية مصر عظمى، وهي أجلُّ 
(، آاثر البالد 1/1٠٢العربية، وأكرب مدهنا على اإلطالق وتقع مشال مصر. انظر: معجم البلدان )

 (.12٠(، الروض املعطار يف خرب األقطار ص )١1٠وأخبار العباد ص )
يم بكسر أّوله وغسكان اثنيه، من مدن (1) صعيد مصر املشهورة يقع على الشاطئ الشرقي  ِإمخم

انظر: معجم  كم تقريباً.  1٩٠هي يف مجهورية مصر العربية وتقع جنوب القاهرة بنحو  من هنر النيل وحالي ا
(، مراصد االطالع على أمساء األمكنة ١/2٢1(، املسالك واملمالك للبكري )٢/٢١1البلدان )
 (.٢/11والبقاع )

ُيوط (1)  سكون مدينة على الضفة الغربية من النيل من نواحي صعيد مصر، وهي مدينة جليلة،  بفتح مث َأسم
انظر: معجم  كم تقريباً.  1٠٠كثرية اخلريات، وحالي ا هي يف مجهورية مصر العربية وتقع جنوب القاهرة بنحو 

ص  (، الروض املعطار يف خرب األقطار٢11(، آاثر البالد وأخبار العباد ص )٢/٢٩1البلدان )
(28.) 
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، وحيكم، يزل يفيت لـمو ، إىل أن تويف واحلسينية، واجليزة، نيابة القضاء مبصرواستمر يف 
ي من احلياة وحمُ ، إىل أن غرب جنمه، معظمٌ  وهو مبجلٌ  ويكتب، ويصنف، سويدرِّ 
 .(1)رمسه

ُالرابع:ُشيوخهُوتالميذه:ُطلبلـما
 :شيوخه: أوالًُ

وغري ذلك من ، وأخذ عنهم الفقه، ذ القمويل رمحه هللا على عدٍد من الشيوخلـمتت
 ومن أشهرهم:، العلوم والفنون

أمحد بن دمحم بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس األنصاري  -1
مل لواء الشافعية يف عصره جنم الدين العالمة شيخ اإلسالم وحا لـمالبخاري الشيخ العا

تويف مبصر يف رجب سنة و ، هـ(645)ولد مبصر سنة ، صريلـمأبو العباس ابن الرفعة ا
 .(2)ةودفن ابلقراف، هـ(711)

 يت نسبةً نْ مَ زْ الشيخ اإلمام ظهري الدين التـَّ  خزوميلـمجعفر بن حيىي بن جعفر ا -2
سنة تويف ، خ الشافعية مبصر يف زمانهكان شي،  وهي من بالد الصعيد، تنْ مَ زْ إىل تَـ 

 .(3)هـ(682)

تقي الدين أبو القاسم القاضي عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر  -3
كان ،  اببن بنت األعز :عروفلـما صري الشافعيلـماتج الدين العالمي ا القاضيابن 

                                         
، الوايف ابلوفيات (121، ٢/121)، أعيان العصر (٢١2، ٢١2)انظر: الطالع السعيد ص ( 1)
، بغية الوعاة (٢/12٠)، الدرر الكامنة (٩/1٠)، طبقات الشافعية الكربى للسبكي (8/2٢)
(٢/181). 
، (١٢1-١/١٢٢)، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (٢11)انظر: العقد الـمذهب ص ( 2)
 .(11-8/1٢)، شذرات الذهب (11٩-٢/112)لدرر الكامنة ا
، ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني البن  (8/٢1٩)انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي ( 3)

 .(٢1١، ١/٢1٢)، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (1/٢21)كثري 
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، حمسناً ، شاعراً ، رئيساً ، يالً نب، ذكياً ، جيد العربية، ابألحكام بصرياً ، مناظراً ، إماماً ، فقيهاً 
مولده يف الثاين ، عزيز النفس، عايل اهلمة، كامل السؤدد،  وافر العقل، مفوهاً ، فصيحاً 

تويف يف السادس عشر من مجادى األوىل عام ، هـ(639)عشر من رمضان سنة 
 .(1)هـ(695)

خر دمحم بن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة بن علي بن مجاعة بن حازم بن ص -4
اء ابحلديث لـممن الع، قاضٍ ، بدر الدين أبو عبد هللا الكناين احلموي الشيخ القاضي

مات مبصر يف ليلة ، حبماة هـ(639)مولده يف شهر ربيع اآلخر سنة ، وسائر علوم الدين
 .(2)ودفن ابلقرافة، هـ(ـ733)االثنني احلادي والعشرين من مجادى األوىل سنة 

نفلوطي مث القوصي لـمامطيع بن أيب الطاعة القشريي دمحم بن علي بن وهب بن  -5
تفرد مبعرفة ، بن دقيق العيدعروف ابلـماأبو الفتح تقي الدين الكي لـمصري الشافعي الـما

مث اشتغل مبذهب ، وأتقنه اشتغل مبذهب مالكٍ ، والرسوخ فيها، العلوم يف زمانه
، والعربية، األصول لـموع، ديثاحل لـمطوىل يف ع وله يدٌ ، ذهبنيلـموأفىت يف ا، الشافعي

تويف رمحه هللا ، هـ(625)بساحل مدينة ينبع من أرض احلجاز سنة ولد ، وسائر الفنون
 .(3)ودفن ابلقرافة، هــ(712)سنة 

ُاثنياً:ُتالميذه:

                                         
، (1/٢21)ثري ، ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني البن ك(٢2/8٢2)انظر: اتريخ اإلسالم ( 1)

 .(1/12١) شذرات الذهب
، طبقات الشافعية الكربى (٢/121)، أعيان العصر (٢١2)انظر: الطالع السعيد ص ( 2)

، (٢21 ،1/٢21)، ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري (٢12-٩/٢1٩)للسبكي 
 .(١٩1، 2/١٩8)األعالم 

ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني ، (١1٩-٩/١٠1)انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي ( 3)
، البدر (2٩، 28)، الرد الوافر ص (1٢٩، ١/1٢8)، الديباج الـمذهب (1/٢21)البن كثري 
 .(١1١-١/١١٩) الطالع
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وتدريسه يف عدة مدارس يف مصر إال أن  ، وذايع صيته، مع شهرة القمويل يف زمانه
 فمنهم:، النزر اليسري من التالميذ والطالبتذكر له إال  لـمكتب الرتاجم 

جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي اإلمام العالمة األديب البارع ذو الفنون   -1
، هـ(675) :وقيل، هــ(685)ولد يف شعبان سنة ، يوِ فُ دْ كمال الدين أبو الفضل األُ 

الطاعون بيل قُ  :سنويوقال اإل، يف السنة اآلتية :وقيل، هــ(748)تويف يف صفر سنة 
القوصية  يف أواخر األعمال بلدةٌ  :وفُ دْ وأُ ، فن مبقابر الصوفيةودُ ، هــ(649)الواقع يف سنة 

 .(1)ابجلانب الغريب من نيل مصر قريةٌ  :وقال غريه، سنويقاله اإل، من أسوان قريبةٌ 

عبد الرحيم بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم اإلمام العالمة  -2
فيدة مجال الدين أبو دمحم لـمشهورة الـمعاين ذو التصانيف الـمحمقق امنقح األلفاظ 

ذو ، ومدرسهم، ومصنفهم، ومفتيهم، شيخ الشافعية، صريلـمسنوي االقرشي األموي اإل
تويف ، هــ(714)سنة  ولد إبسنا يف رجب، والعربية وغري ذلك، والفقه، الفنون األصول

 .(2)فن برتبته بقرب مقابر الصوفيةود، هــ(772)خرة سنة يف مجادى اآل فجأةً 

عبد الصمد  :ويقال، دمحم بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أمحد -3
 بن أيب بكر بن عطية الشيخ اإلمام العالمة ذو الفنون صدر الدين أبو عبد هللا العثماين

 برعو ، هــ(665)بدمياط يف شوال سنة  ولد، ل واببن الوكيلحِّ رَ لـمُ اببن ا :عروفلـما
تويف يف ذي ، وشاع ذكره، اشتهر امسهف، وانظر، واشتغل، وأفىت وله اثنتان وعشرون سنةً 

                                         
، الوفيات البن رافع (٢22-١/٢2١)، أعيان العصر (٢١2)انظر: الطالع السعيد ص ( 1)
، (٢٠/١11)جوم الزاهرة ، الن(١٢، 1/١٠)، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (11/١)

، (١21، 8/١21)، شذرات الذهب (٢/٢22)، نيل األمل (٢/222)حسن الـمحاضرة 
 .(٢١١، ١/٢١1)األعالم 

-1/٢11)، الدرر الكامنة (٢٠٢-1/٩8)انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( 2)
ة ، بغية الوعا(١12-1/١1١)، الـمنهل الصايف (١٢١-١٠٠)، هبجة الناظرين ص (٢2٠
 .(1/111)، األعالم (٢٢2، 1/٢٢1)، درة احلجال (٩١، ١/٩1)
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 .(1)فن ابلقرافة برتبة القاضي فخر الدين انظر اجليشودُ ، ابلقاهرة هــ(716)احلجة سنة 

ُاءُعليه:لـموثناءُالع،ُيةلـمطلبُاخلامس:ُمكانتهُالعلـما
فكان يُعد من أبرز فقهاء ، ومكانٍة ساميةٍ ، كان القمويل رمحه هللا ذا شأٍن كبريٍ 

رتفعة تصانيفه لـمية الـمومكانته الع، ويدل على علو شأنه، الشافعية يف زمانه يف مصر
، واحلسبة يف أماكن شىت، وتوليه مناصب القضاء، ونْقل من بعده عنه، الكثرية النافعة

 ومن ذلك ما يلي:، هم إايهاء عليه ومدحلـموثناء الع، ختلفةلـمدراس الـموتدريسه اب

والقاضي السروجي احلنفي: ليس ، بن الوكيلاقال عنه الشيخ صدر الدين  -1
 .(2)مبصر أفقه من القمويل

اء لـموالع، قال الشيخ كمال الدين جعفر األدفوي: كان من الفقهاء األفاضل -2
يل يوماً: يل قال ، حمفوظاً ، حسن التصرف، وافر العقل، تقنيلـموالقضاة ا، تعبدينلـما

أو ، فيه لـموال أثبت  مكتواًب ُتك، ما وقع يل حكٌم خطأٌ ، قريٌب من أربعني سنًة أحكم
حفوظًا لود أصحابه ، روءة والفتوةلـمكبري ا،  وكان حسن األخالق، ظهر فيه خللٌ 

فكان ، وكنت أبيت عنده، صِحبته سنني، وأهل بالده، وأقاربه، حمسناً إىل أهله، ومعارفه
 .(3)ولسانه ابلليل والنهار كثري الذكر، وكان له قياٌم ابلليل، أنه منزيلمنزله ك

، جيد النقل، وافر العقل، والقضاة النبالء، من الفقهاء الفضالءقال الصفدي:  -3
 .(4)عن الباطل وتفردٌ  واجنماعٌ ، وتعبدٌ  له دينٌ ، شر والتعرفدائم البِ ، حسن التصرف

                                         
، طبقات الشافعية البن قاضي (11-2/2)، أعيان العصر (٢١2)انظر: الطالع السعيد ص ( 1)

، (12-8/11)، شذرات الذهب (18١-2/111)، الدرر الكامنة (١11، ١/١11)شهبة 
 .(١/٢11)، هدية العارفني (١12-١/١11)البدر الطالع 

 .(٢١1، ٢١2)انظر: الطالع السعيد ص ( 2)
 .(٢١1-٢١2)انظر: الطالع السعيد ص ( 3)
 .(٢/121)انظر: أعيان العصر ( 4)
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، تورعنيلـموالصلحاء ا، شهورينلـمالفقهاء اكان من قال اتج الدين السبكي:   -4
وكان مع جاللته يف الفقه عارفاً ، ال إله إال هللا :حيكى أن لسانه كان ال يفرت عن قول

 .(1)والتفسري، ابلنحو

، وتعلق أبسباب الرقى فارتقى، سنوي: تسربل بسرابل الورع والتقىقال اإل -5
كان إمامًا فيب ،  انتظم يف سلكهم ولزمهم حىت، وخاض مع األولياء فركب يف فلكهم

، متواضعاً ، والتالوة، كثري الذكر،  سليم الصدر، صاحلاً ، والعربية، عارفًا ابألصول، الفقه
 .(2)روءةلـمكثري ا،  كرمياً ،  متودداً 

، ديِّناً ، وأعيان األئمة الفضالء، اءلـم: كان من أكابر الععبد هللا العباديقال  -6
اً   .(3)ألصحابه حمباً ، متواضعاً ، خريِّ

ُومذهبهُالفقهي:،ُطلبُالسادس:ُعقيدتهلـما
ُأواًل:ُعقيدته:

الذي  لكن، رمحه هللا عقيدته شيئًا عن -اليت وقفت عليها-كتب الرتاجم  ذكرت لـم
 وبيان ذلك أبمرين:، مائال إىل مذهب األشاعرةرمحه هللا  يظهر أنه كان

، األشاعرةره هلا على مذهب وتقري، : ذِكره بعض مسائل العقيدة يف الكتابأحدمها
حيث قال ما نصه: "فإن السين ينكر ، نكرلـمعروف والنهي عن الـممنها مسألة األمر اب

، وقوله: "إن كالمه خملوقٌ ، ونسبة الشر إليه"، عتزيل يف نفي رؤية هللا تعاىللـمعلى ا
ه بعث وعلى الفلسفي يف إنكار ، واالستواء، والصورة، وعلى احلشوي يف إثبات اجلسمية

  .(4)صيب فيها واحٌد قطعاً"لـمألن ا، األجساد

                                         
 .(1٢، ٩/1٠)انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي ( 1)
 .(١/٢2٩)سنوي لإل انظر: طبقات الشافعية( 2)
 .(٢21، 1/٢21) -وهو املتأخر–للعبادي انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني ( 3)
 .(٢٠أ/٢8٠)انظر: اجلواهر البحرية ل ( 4)
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، والطرق املدعومة، عتقداتلـممن افيه وما كان سائدًا ، إىل عصرهابلنظر اثنيهما:ُ
شاخيه كبدر الدين لـموما كان ، أكثرها شيوعا والطريقة الصوفية، العقيدة األشعرية جند

يف ،  سيما شيخ اإلسالم ابن تيميةال، وابن الرفعة من مناظراٍت مع احلنابلة، بن مجاعة
وعلى ، وكذلك فإن جل تالميذه، الدفاع عن عقيدة األشاعرة اليت كانوا يعتقدوهنا

ومن عاش يف ذلك العصر  ، وكمال الدين األدفوي، رحللـمرأسهم صدر الدين ابن ا
، دافعني عن معتَقدهملـمكتاج الدين السبكي وغريه كانوا من األشاعرة الصوفيني ا

ب الرتاجم مليئٌة ابلقرائن اليت تدل على أن شيوخه وتالميذه كانوا من األشاعرة وكت
وعن بعضهم التصريح أبنه كان ، فُنقل عن أكثرهم أنه ُدفن يف مقابر الصوفية، الصوفية
وأهنم ، ومعاصروه، وتالميذه، فهؤالء هم شيوخه، وما ذكرتُه غيٌض من فيضٍ ، أشعرايً 

، وال ننسى ما تواله القمويل رمحه هللا من مناصب قضاءٍ ، كتبهمأثنوا عليه أشد الثناء يف  
ومن ، فهذه القرائن القوية كلها تدل على أنه كان قد أتثر هبم، وتدريٍس كثريةٍ ، وحسبةٍ 

ويولونه مناصب ، وهم يثنون عليه، ستبَعد أنه كان خيالفهم يف عقيدهتم وطريقتهملـما
 .(1)لـم أعوهللا تعاىل، والتدريس، والفتيا، القضاء

ُاثنياً:ُمذهبهُالفقهي:

ويتضح ذلك أبربعة ، ذهبلـمصنف رمحه هللا شافعي الـمفا، أما عن مذهبه الفقهي
 أموٍر:

 .(2)ذهبلـمُجل من ترجم له من أصحاب كتب الرتاجم ذكر أنه شافعي ااألول:ُ

وتدريسه على ، وإفتاؤه، وقضاؤه، : اهتمامه ابلتصنيف يف الفقه الشافعيالثاين

                                         
، طبقات (٩/1٠)، طبقات الشافعية الكربى للسبكي (2، 2/2)انظر: أعيان العصر ( 1)

 .(111)، رفع اإلصر ص (٢/111)، الدرر الكامنة (1/١٢)الشافعية البن قاضي شهبة 
 .(١/٢21)انظر: الـمنهل الصايف ( 2)
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 .(1)ذهب الشافعيـملا

 .(2)وتالميذه من أصحاب الفقه الشافعي، : مجيع شيوخهالثالث

اء لـميقصد بذلك ع، قوله يف الكتاب يف أكثر من موضٍع: "قال أصحابنا"الرابع:ُ
ُال يدل إال على أنه كان شافعياً.، ذهب الشافعيلـما

وهو ، مطلقاً  فمن ذلك قوله: "وعن ابن حربويه من أصحابنا أنه ال جيوز التعجيل
 ".(3)شاٌذ خمالٌف لنص الشافعي

ُطلبُالسابع:ُمؤلفاته:لـما
 وهي كالتايل:، أبرزها يف الفقه، وٍن خمتلفةٍ القمويل رمحه هللا عدة كتب يف فن صنف

وهو شرٌح ، ومباحٌث مفيدةٌ ، فيه نقوٌل غزيرةٌ ، حيط يف شرح الوسيطلـمالبحر ا -1
وهو ، وإن كان كثري االستمداد منه، ر فروعاً وأكث، طلبلـمأقرب تناواًل من ا، مطولٌ 

 .(4)خمطوطٌ 

خلص أحكامه كتلخيص ، حيطلـموهو تلخيٌص للبحر ا، (2)جواهر البحر -2
ُهذاالروضة من الرافعي ) ُحبثنا والكتاب قيد التحقيق ضمن مشروٍع ، (وهوُموضوع

                                         
 .(١/١21)افعية البن قاضي شهبة انظر: طبقات الش( 1)
 .(٢١1-٢١2)انظر: الطالع السعيد ص ( 2)
 .(١أ/٢22) انظر: اجلواهر البحرية( 3)
، طبقات (٩/1٠)، طبقات الشافعية الكربى للسبكي (٢/121)انظر: أعيان العصر ( 4)

 .(١/١21)الشافعية البن قاضي شهبة 
نف، والذين ترمجوا له، واختار جملسا القسم وردت تسميتان هلذا الكتاب من خالل كالم املص (2)

 والكلية اسم ) اجلواهر البحرية(.
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 .(1)نورةـملدينة الـميشاركين فيه عدٌد من زمالئي األفاضل يف اجلامعة اإلسالمية اب

، حقق جزء منه يف رسالة (2)الطالب يف شرح كافية ابن احلاجب غاية أماين -3
 .(1) جبامعة أم القرى علمية

وهي من ابب صالة اجلماعة إىل ، طلب العايل شرح وسيط الغزايللـمتكملة ا -4
 وهو مطبوعٌ ، : وفاة مصنفه ابن الرفعة شيخ القمويل رمحهما هللاوسبب أتليفه، البيوع

 .(4)يٍة ابجلامعة اإلسالميةلـمحمقٌق ضمن رسائل ع

 .(5)وهو مطبوعٌ ، تكملة تفسري اإلمام فخر الدين الرازي -5

منه نسخة خطية بدار الكتب و ، (6)شرح أمساء هللا احلسىنالدرة احلسىن يف  -6
 .(1) املصرية

                                         
، طبقات (٩/1٠)، طبقات الشافعية الكربى للسبكي (٢/121)انظر: أعيان العصر ( 1)

 .(١/١21)الشافعية البن قاضي شهبة 
، طبقات (٩/1٢)، طبقات الشافعية الكربى للسبكي (٢/121)انظر: أعيان العصر  (2)
 .(١/١21)شافعية البن قاضي شهبة ال
حققته الباحثة بدرية بنت قاسم عاصم تركستاين من أول اجلوازم اليت جتزم فعلني إىل آخر  (1)

بوابة األفق للمعلومات من مكتبة امللك فهد انظر: هــ. ٢112الكتاب جبامعة أم القرى سنة 
 الوطنية.

 .(٢11)انظر: العقد الـمذهب ص ( 4)
، العقد الـمذهب (٩/1٢)، طبقات الشافعية الكربى للسبكي (٢/121)ن العصر انظر: أعيا( 5)
 .(٢/12٩)، الدرر الكامنة (١/١21)، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (1٠1)ص 

، (٢/12٩)، الدرر الكامنة (1٠1)، العقد الـمذهب ص (٢١2)انظر: الطالع السعيد ص ( 6)
 .(٢/181)بغية الوعاة 

 .٢1١/ب، ورقة ١1١2٠هرة ملحق من مكتبة القا (1)
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ُطلبُالثامن:ُوفاته:لـما
، عن مثانني سنةٍ ، مبصر (ه727)تويف رمحه هللا يف يوم األحد الثامن من رجب سنة 

 .(1)ودفن ابلقرافة
*** 

                                         
، البداية والنهاية (٩/1٢)، طبقات الشافعية الكربى للسبكي (٢/121)انظر: أعيان العصر ( 1)
 .(٢/٢٠٠)، درة احلجال (١/١22)، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (٢2٢/٢1)
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ُبحثُالثاين:ُالتعريفُابلكتابُ)اجلواهرُالبحرية(لـما

 وفيه ستة مطالب:

 ؤلف.لـمطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل الـما -

 ية.لـمطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلـما -

 حقق.لـمؤلف يف النص الـماطلب الثالث: منهج لـما -

 حقق.لـمؤلف يف النص الـمطلب الرابع: اصطالحات الـما -

 حقق.لـمؤلف يف النص الـمطلب اخلامس: مصادر الـما -

 طلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.لـما -
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ُؤلف:لـموتوثيقُنسبتهُإىلُا،ُطلبُاألول:ُحتقيقُاسمُالكتابلـما
ُكتاب:أواًل:ُحتقيقُاسمُال

 ورد هلذا الكتاب امسان متقارابن: 

حيث قال: ، وهو: )اجلواهر البحرية(، صنف رمحه هللا يف مقدمة الكتابلـمما ذكره ا -1
 وهو االسم الذي أثبت ه؛ لوقوع االختيار عليه من ِقبل قسم الفقه.، (٢) "ومسيته اجلواهر البحرية"

وهو: ، لذين نقلوا عن هذا الكتابوالفقهاء ا، (١) ما ذكره مجيع أصحاب الرتاجم -2
 )جواهر البحر(.

ُؤلف:لـماثنياً:ُتوثيقُنسبتهُإىلُا

راجع لـمصادر والـموإىل كتب الرتاجم وغريها من ا، صنف يف الكتابلـمابلرجوع إىل كالم ا
ؤلفه أمحد بن دمحم لـم -اجلواهر البحرية-هذا الكتاب نسبة وكتب الفقه يتبني أن ، ذات الصلة

 ويتبني ذلك مما يلي:، القمويل

حيث قال يف مقدمة الكتاب: "ومسيته ، صنف رمحه هللا بنسبة الكتاب إليهلـمتصريح ا -1
 .(3)اجلواهر البحرية"

ومباحٌث ، وفيه نقوٌل غزيرةٌ ، قال الصفدي: "وشرَح الوسيط يف الفقه يف جملداٍت كثريةٍ  - 2
 .(4)داٍت ومساه: جواهر البحر"مث جرَّد نقوله يف جمل، حيطلـمومساه: البحر ا، مفيدةٌ 

                                         
 نبول تركيا./أ( من اجمللد األول من املخطوط نسخة مكتبة طوبقبوسراي، إسط١لوحة )انظر:  (٢)
(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي 8/2٢(، الوايف ابلوفيات )٢/121انظر: أعيان العصر ) (١)
(، الدرر ١/١21(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )٢١2(، الطالع السعيد لألدفوي ص )1٠/٩)

 (.٢/12٩الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )
 ل من املخطوط نسخة مكتبة طوبقبوسراي، إسطنبول تركيا./أ( من اجمللد األو ١انظر: لوحة ) (3)
 .(8/2٢)الوايف ابلوفيات ( 4)
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 .(1)وكتاب جواهر البحر"، حيطلـمقال اتج الدين السبكي: "صاحب البحر ا - 3

مساه: جواهر ، خلص أحكامه خاصًة كتلخيص الروضة من الرافعي سنوي: "مثقال اإل - 4
 .(2)البحر"

ط للغزايل يف حيط شرَح به الوسيلـموصنَّف يف الفقه البحر االعبادي: "عبد هللا قال  - 5
حيط يف لـممث اختصره يف مثانية جملداٍت خبطه ومساه: جواهر البحر ا، حنٍو من عشرين جملدةٍ 

ُ.(3)شرح الوسيط"

، وهو كتاٌب جليلٌ ، حيط يف شرح الوسيطلـملقن: "صاحب: البحر الـمقال ابن ا - 6
 .(4)وهي جليلٌة أيضاً"، مث خلصه يف: اجلواهر، ذهبلـمجامٌع ألشتات ا

 .(5)قال مشس الدين السخاوي: "وكذا فعل يف جواهر القمويل" - 7

 .(6)والبحر"، قال السيوطي: "والنجم القمويل صاحب اجلواهر - 8

 .(7)وجزم به يف جواهره"، قال شيخ اإلسالم زكراي األنصاري: "ونقله القمويل يف حبره - 9

أو له ، لنا: ال خيار لهفإن ققال ابن حجر اهليتمي: "فقد قال القمويل يف جواهره: - 11
 .(8)"ال :أصحهما، ففي مضاربته ابلثمن وجهان، يفسخ لـماخليار ف

                                         
 .(1٢، ٩/1٠) للسبكي طبقات الشافعية الكربى( 1)
 .(١/٢2٩) سنويلإل طبقات الشافعية( 2)
 .(٢21، 1/٢21) للعبادي املتأخر ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني( 3)
 .(1٠1)العقد الـمذهب ص ( 4)
 .(2/٢11)وء الالمع الض( 5)
 .(111)اتريخ اخللفاء ص ( 6)
 .(٢/81)أسىن الـمطالب ( 7)
 .(2/٢١1)حتفة الـمحتاج ( 8)



 [ 34 ]  لوسيطا شرح يف البحرية اجلواهر

 

 .(1)قال اخلطيب الشربيين: "كما يف جواهر القمويل" - 11

 .(2)قال ابن شهاب الرملي: "وجرى عليه القمويل يف جواهره" - 12

مث ، حيطلـمالبحر ا قال حاجي خليفة: "َشرََح القمويل الوسيط يف جملداٍت مساه: - 13
 .(3)خطوط بني أيدينا"لـموهو ا، خلصه ومساه: جواهر البحر

ارهن  :أنه لو قال له :ذكر القمويل يف جواهرهقال سليمان األزهري )اجلمل(: " - 14
 .(4)"عبدي مبا شئت صح أن يرهنه أبكثر من قيمته

قمويل يف اجلواهر: قال الكردي: قال القال أبو بكر عثمان الدمياطي )البكري(: " - 15
 .(5)"فال شئ له، أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة، أو غاب، فلو مات واحدٌ 

مث ، حيطلـمفشرحه ومساه: البحر ا، قال الزركلي: "وعين ابلوسيط يف فقه الشافعية - 16
 .(6)جملداٌت منه يف األزهرية"، جرد نقوله ومساه: جواهر البحر

حيط لـمجواهر البحر يف تلخيص البحر ا" ترمجة القمويل: قال الباابين البغدادي يف - 17
 .(7)"جزاءٍ أستة 

مث ، حيط يف شرح الوسيط للغزايل يف حنو أربعني جملدةٍ لـمقال عمر كحالة: "البحر ا - 18
 .(8)خلص أحكامه يف كتاٍب مساه: جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي"

                                         
 .(1/181)مغين الـمحتاج ( 1)
 .(2/١11)هناية الـمحتاج ( 2)
 .(١/١٠٠8)كشف الظنون ( 3)
 .(1/١11)حاشية اجلمل ( 4)
 .(١/١١1)إعانة الطالبني ( 5)
 .(٢/١١١)األعالم ( 6)
 .(٢/٢٠2)هدية العارفني  (7)
 .(١٩٩، ٢/١٩8)معجم الـمؤلفني ( 8)
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ُلـمية:الـمطلبُالثاين:ُأمهيةُالكتاب،ُومكانتهُالع
 تتجلى أمهية هذا الكتاب، ومكانته العلـمية يف النقاط التالية:

علو منزلة مؤلفه جنم الدين القمويل، ومكانته العلـمية الرفيعة، وقد سبق ذكر ذلك عند  -1
 .(1)ترمجة الـمؤلف، فال معىن إلعادته هنا، فلُيطلب منه

ادهم عليه يف نقل أقوال نقُل من جاء بعده من العلـماء عن هذا الكتاب، واعتم -2
 .(2)الشافعية ونصوصهم، وقد مر ذكر ذلك يف الـمطلب السابق، فلُيطلب منه

كون الكتاب حيوي الـمباحث الغزيرة، والفروع الكثرية، والنقول الوفرية، جيعله من زمرة   -3
ها، ال فرائد التصنيفات يف الفقه الشافعي، والـمطوالت، والـموسوعات الفقهية اليت يُرجع إلي

سيما أن الـمصنف مجع عن كل من سبقه، فهو كتاٌب جامٌع جلميع الـمسائل الفقهية، وأغلب 
 الفروع يف الفقه الشافعي.

 ثناء العلـماء على هذا الكتاب، فمن ذلك ما يلي: -4

قال الصفدي: "وشرَح الوسيط يف الفقه يف جملداٍت كثريٍة، وفيه نقوٌل غزيرٌة، ومباحٌث  -
 .(3)اه: البحر الـمحيط، مث جرَّد نقوله يف جملداٍت ومساه: جواهر البحر"مفيدٌة، ومس

سنوي: "شرح الوسيط شرحًا مطواًل، أقرب تناواًل من شرح ابن الرفعة، وإن كان  قال اإل -
كثري االستمداد منه، وأكثر فروعًا منه أيضاً، بل ال أعلـم كتااًب يف الـمذهب أكثر مسائل منه، 

خلص أحكامه خاصًة كتلخيص الروضة من الرافعي،  حيط يف شرح الوسيط، مثمساه: البحر الـم
 .(4)مساه: جواهر البحر"

                                         
 .(١٩)راجع ص ( 1)
 راجع الـمطلب السابق.( 2)
 .(8/2٢)الوايف ابلوفيات ( 3)
 .(١/٢2٩) سنويلإل طبقات الشافعية( 4)
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ُحقق:لـمؤلفُيفُالنصُالـمطلبُالثالث:ُمنهجُالـما
ومنه ، صنَّفلـمصنف رمحه هللا لنفسه دراًب ميشي عليه يف تصنيف هذا الـملقد رسم ا -1

فقال: "وجعلته ، به يف مقدمة الكتاب وهو ما صرح، يتبني هدفه من إخراج هذا الكتاب
، والنقل منه، وقصدت بذلك تسهيل مراجعته، إال الدليل السهل، أحكامًا جمردًة عن األدلة

 .(1)واحلكم"، واالعتماد عليه يف الفتيا

وحسب ترتيب ، رتب الكتاب على األبواب الفقهية حسب ترتيب الشافعية عموماً  -2
 فالكتاب اختصاٌر لشرح الوسيط.، ووال غر ، الوسيط للغزايل خصوصاً 

والفصول إىل ، واألبواب إىل فصولٍ ، وكل كتاٍب إىل أبوابٍ ، صنَّف إىل كتبٍ لـمقسم ا -3
 صنفني آنذاك.لـماء الـموهذا التقسيم هو الذي كان عليه عامة الع، سائل إىل فروعٍ لـموا، مسائل

 سألة.لـمواألوجه يف ا، واألقوال، يذكر الطرق -4

ال بعبارة ذلك ، ذهب فإنه يصوغ كالمه بعبارته وأسلوبهلـماء الـمقله عن أحد ععند ن -5
 غالباً. لـمالعا

فيقول مثاًل: ، ذهبلـمؤلف رمحه هللا ذكر من ينقل عنه من أئمة الـمكثريًا ما يُبهم ا  -6
 "قال األصحاب" أو "قال بعضهم" أو "قيل".

مث ، سألةلـمذهب يف الـمت اليت ذكرها أئمة اؤلف رمحه هللا االعرتاضالـمكثريًا ما يورد ا  -7
 يرد عليها ويفندها.

 والنووي.، ويتبع يف ذلك الرافعي، سألةلـميذكر القول الراجح يف ا -8

 سألة ُيَصدِّرُُه بقوله: "قلت".لـمإذا كان له رأٌي خاٌص يف ا -9

" أو "كما سيأيت". -11  ُيكثر من اإلحاالت بقوله: "كما مرَّ

                                         
 .(٢أ/١)اجلواهر البحرية ل ( 1)
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ويدخل يف موضوٍع آخر أحياانً؛ وذلك بسبب ، والتفريعات، سائللـمذكر ا ُيكثر من -11
 ه وفقهه.لـممما يدل على سعة ع، استطراده الكثري

، ُيكثر النقل عن بعض الكتب نصًا من دون إشارٍة إليها كالشرح الكبري للرافعي -12
 .طلب العايل وكفاية النبيه البن الرفعةلـموا، جموع والروضة للنوويلـموا

، سألةلـمواترًة يذكر قولني له يف ا، سائل قول الشافعي رمحه هللالـميذكر يف بعض ا -13
 أي: القدمي واجلديد.

 ذاهب األخرى.لـموأحياانً ينقل أقوال ا، ذهب الشافعي غالباً لـميقتصر على أقوال ا -14

، غامضةوالعبارات ال، ويبتعد عن وحشي األلفاظ، يستخدم العبارة السهلة الواضحة -15
.  والرموز اليت حتتاج إىل فكٍّ

 وذلك حينما يرى وجود لبٍس يف فهمها.، سائل تصويراً واضحاً لـميصور بعض ا -16

 صطلحات.لـمويعرف اب، يشرح غريب األلفاظ -17

 أو األثر.، أو السنة، سألة ابلكتابلـميستدل أحياانً ل -18

ُحقق:لـمؤلفُيفُالنصُالـمطلبُالرابع:ُاصطالحاتُالـما
 وبياهنا كالتايل:، صنف رمحه هللا يف كتابه هذا كثرياً من االصطالحاتلـملقد استخدم ا

ُذهب:لـمتعلقةُأبصحابُالـمصطلحاتُالـمأواًل:ُا

حىت كانت هلم ، مبلغًا عظيماً  لـم: هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا يف العاألصحاب -1
واستنبطوها من خالل ، رجوها على أصول اإلمام الشافعياجتهاداهتم الفقهية اخلاصة اليت خ

ويسَمون: أصحاب ، وهم يف ذلك منتسبون إىل اإلمام الشافعي ومذهبه، تطبيق قواعده
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 .(1)الوجوه

 : هم مجهور الشافعية ال غريهم.األكثرون -2

 .(2)طلبلـمكتابه: هناية ا: يريد به إمام احلرمني اجلويين يف  اإلمام -3

 هم مجهور الشافعية ال غريهم. :اجلمهور -4

اء الشافعية لـمذوا على علـم(: هم فقهاء الشافعية الذين تلقوا وتتراوزةلـما)اخلراسانيون -5
اخلراسانيني هو: ورئيس طريقة ، وصنفوا وألفوا على طريقتهم، وهنجوا هنجهم، من خراسان

، والفوراين، ومن أشهرهم: أبو دمحم اجلويين، ويتبعه مجاعٌة كثريون، روزيلـمالقفال الصغري ا
 .(3)وإمام احلرمني اجلويين، سعوديلـموا، والشيخ أبو علي السنجي، والقاضي حسني

، اء الشافعية من العراقلـمعذوا على لـم: هم فقهاء الشافعية الذين تلقوا وتتالعراقيون -6
ورئيس طريقة العراقيني هو: الشيخ أبو حامد ، وصنفوا وألفوا على طريقتهم، وهنجوا هنجهم

، والقاضي الطربي، اورديلـمومن أشهرهم: ا، ويتبعه مجاعٌة ال حُيَصون عدداً ، اإلسفراييين
 .(4)رونوابن أيب عص، والفارقي، والشريازي، وسليم، حامليلـموا، والبندنيجي

 .(5)إال إذا صرح خبالف ذلك، : يقصد به القاضي حسني يف كتابه: التعليقةالقاضي -7

وهذا عند الرافعي ، اء الشافعيةلـم: هم من جاؤوا بعد القرن الرابع من عتأخرونلـما -8

                                         
الـمدخل إىل دراسة الـمذاهب (، 212(، سلم املتعلم احملتاج ص )٢/11اجملموع شرح املهذب )انظر: ( 1)

 .(2٠8، 2٠1)، الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص (2١)الفقهية لعلي مجعة ص 
، الـمدخل إىل دراسة الـمذاهب (٢٢2)، اخلزائن السنية ص (81)انظر: خمتصر الفوائد الـمكية ص ( 2)

 .(١12)ية لـمرمي الظفريي ص ، مصطلحات الـمذاهب الفقه(21)الفقهية لعلي مجعة ص 
 .(٢11، ٢1١الـمقدمة/)انظر: هناية الـمطلب ( 3)
 .(٢11، ٢1١الـمقدمة/)انظر: هناية الـمطلب ( 4)
، الـمدخل إىل دراسة الـمذاهب الفقهية (٢٢2)، اخلزائن السنية ص (٢1٢)انظر: الفوائد الـمكية ص ( 5)

 .(١12)مرمي الظفريي ص ، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـ(21)لعلي مجعة ص 
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 .(1) والنووي ومن كان قريباً من عصرهم

فإنه ال يتم التصريح ابمسه؛ الحتمال ، احلي لـم: للداللة على النقل عن العابعضهم -9
 .(2)فإذا مات ُصرح ابمسه، رجوعه عن قوله

 : عدٌد من األصحاب ال يصلون إىل عدد اجلمهور.مجاعةُ  -11

ُذهب:لـمتعلقةُابلـمصطلحاتُاللفظيةُالعامةُالـماثنياً:ُا

ُاتفقوا -1 ُذلك:، ُشابه ذاهب لـمال غريهم من ا، ذهب الشافعيلـماتفاق فقهاء ا وما
 .(3)الفقهية

 .(4)وأدلتها، لبيان شدة االعتناء مبا بعده من تفصيٍل لآلراء:ُلـماع -2

أن يرد نصان خمتلفان عن صاحب املذهب يف صورتني متشاهبتني ومل يظهر  :التخريج -3
قاً، فاألصحاب خيرجون نصه يف كل واحدة من الصورتني يف الصورة بينهما ما يصلح فار 

األخرى؛ الشرتاكهما يف املعىن فيحصل يف كل واحدة من الصورتني قوالن منصوص وخمرج، 
 .(5) والعكس فيقولون: فيهما قوالن ابلنقل والتخريجفاملنصوص يف هذه هو املخرج يف تلك 

فيقول ، ذهبلـمراد بذلك اختالف األصحاب يف حكاية الـموا طرق:أوُال،ُالطريقان -4
، ويقول اآلخر: ال جيوز قواًل واحداً أو وجهاً واحداً ، سألة قوالن أو وجهانلـمبعضهم مثاًل: يف ا

وقد ُيستعمل ، ويقول اآلخر: فيها خالٌف مطلقٌ ، سألة تفصيلٌ لـمأو يقول أحدمها: يف ا

                                         
، مصطلحات الـمذاهب الفقهية (٢81)اخلزائن السنية ص (، ٢1١هناية املطلب )املقدمة/انظر: ( 1)

 .(١18)لـمرمي الظفريي ص 
 .(١2٠)انظر: مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص ( 2)
 .(2٢1)انظر: الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص ( 3)
 .(2٢١)انظر: الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص ( 4)
 .(١81، ١82)البحث الفقهي إلمساعيل عبد العال ص (، ٢/1٢اجلمع والفرق )انظر: ( 5)
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 .(1)كسهالوجهني يف موضع الطريقني وع

يف العراق قبل انتقاله إىل مصر تصنيفاً، أو وهو ما قاله الشافعي  أي من قويل :القدمي -5
إفتاًء، قال النووي: "وصنف يف العراق كتابه القدمي، ويسمى: احلجة، ويرويه عنه أربعٌة من جلة 

وهذا املذهب القدمي ال جيوز  كرابيسي"أصحابه، وهم: أمحد بن حنبل، وأبو ثور، والزعفراين، وال
 . (2)نسبته للشافعي لرجوعه عنه 

والقول اجلديد للشافعي هو املعتمد  ،أو إفتاءً ، ما قاله الشافعي مبصر تصنيفاً  :اجلديد -6
يع والرب، زينلـموا، وأشهر رواة اجلديد هم: البويطي وعليه العمل؛ ألن القدمب مرجوع عنه،

ودمحم بن ، كيلـموعبد هللا بن الزبري ا، ويونس بن عبد األعلى، وحرملة، والربيع اجليزي، راديلـما
 .(3) وغريهم، عبد هللا بن عبد احلكم

، يدل على أن اخلالف بني قولني أو أقواٍل للشافعي رمحه هللا:ُأوُاألقوال،ُالقوالن -7
أو ابلنص ، وأرجحية أحدها يُعرف برتجيح األصحاب له، وال قدميًة أو جديدةً سواٌء كانت األق

 .(4)عليه

أو وجٌه ، أو نٌص له، يدل على أنه إما قوٌل للشافعي رمحه هللا :نصوصلـما -8

                                         
، (١21)مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص ، (٢/22اجملموع شرح املهذب )انظر: ( 1)

 .(2٠٩، 2٠8)لشافعي ألكرم القوامسي ص الـمدخل إىل مذهب اإلمام ا
، البحث الفقهي (٢1٩)اخلزائن السنية ص (، ٢/2٠هناية احملتاج )، (٢/٩)انظر: الـمجموع ( 2)

 .١2٢، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص (١18)إلمساعيل عبد العال ص 
، البحث (٢8٠)اخلزائن السنية ص  ،(١1(، سلم املتعلم احملتاج ص )٢2٠الفوائد املكية ص ) انظر:( 3)

، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص (١8٢، ١8٠)الفقهي إلمساعيل عبد العال ص 
(١21). 
، الـمدخل إىل مذهب اإلمام (٢8٢)اخلزائن السنية ص (، ٢/22اجملموع شرح املهذب )انظر: ( 4)

 .(١22)لفقهية لـمرمي الظفريي ص ، مصطلحات الـمذاهب ا(2٠2)الشافعي ألكرم القوامسي ص 
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 .(1)وأن مقابله ضعيٌف ال يُعمل به، وأنه الراجح من اخلالف، لألصحاب

وأن ، ذهبلـموهو الراجح من اخلالف يف ا، يدل على أنه من أقوال الشافعي :النص -9
ومُسي ما قاله ، فال يُعمل به، أو قوٌل خمرٌج من نٍص يف نظري مسألةٍ ، مقابله وجٌه ضعيٌف جداً 

 .(2)أو ألنه مرفوٌع إىل اإلمام، نصاً؛ ألنه مرفوع القدر لتنصيص اإلمام عليه

ُالوجهان -11 ُاألوجه:، نتسبني إىل اإلمام الشافعي لـمهي اجتهادات االصحاب ا أو
والقواعد اليت رمسها اإلمام ، ذهبلـماليت استنبطوها على ضوء األصول العامة ل، ومذهبه

َخرَّج إىل اإلمام لـمويف مدى صحة نسبة الوجه ا، ذهبلـموهي ال خترج عن نطاق ا، الشافعي
، وي: "األصح أنه ال يُنسب إليه"؛ ألنه مودَّى اجتهاد صاحب الوجهقال اإلمام النو ، الشافعي

وإذا كان هذا االجتهاد ، وقد يكوان لفقيٍه واحدٍ ، وإن ذُكر يف مسألٍة وجهان فقد يكوان لفقيهني
فال يُعترب هذا الرأي ، اخلاص مبنيًا على قاعدٍة أصوليٍة غري القاعدة اليت ذكرها اإلمام الشافعي

 .(3)ذهب الشافعيلـميف اعندها وجهاً 

 .(4)سألةلـمهو تفصيٌل بعد إمجاٍل يف عرض ا :حاصلُالكالم -11

ُينبغي -12 ُينبغي:، ، والسياق هو الذي يبني ذلك، األول: للوجوب أو الندب وال
 .(5)والسياق هو الذي يبني ذلك، والثاين: للتحرمي أو الكراهة

                                         
، البحث الفقهي إلمساعيل عبد العال ص (٢8١)اخلزائن السنية ص (، 8منهاج الطالبني ص ) انظر: ( 1)
(١82). 
، البحث الفقهي إلمساعيل عبد العال ص (٢8١)اخلزائن السنية ص (، ٢/٢٠2مغين احملتاج )انظر: ( 2)
، الـمدخل إىل مذهب اإلمام (١2٢، ١2٠) الظفريي ص ، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي(١82)

 .(2٢٠)الشافعي ألكرم القوامسي ص
، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي (٢8١)، اخلزائن السنية ص (٢/11)انظر: الـمجموع ( 3)
 .(2٠8)، الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص(١21)ص 

 .(2٢١)مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص انظر: الـمدخل إىل ( 4)
 .(2٢1اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص )انظر: الـمدخل إىل مذهب ( 5)



 [ 42 ]  لوسيطا شرح يف البحرية اجلواهر

 

ُوالتضعيفُوالتربي:ُاثلثاً:ُمصطلحاتُالرتجيح

سألة حكمان مبنيان لـموذلك فيما لو كان ل، هو احلكم األقوى شبهًا ابلعلة :األشبه -1
 .(1)لكون العلة يف أحدمها أقوى من اآلخر، على قياسني

لك وذ، أو الوجوه ألصحاب اإلمام الشافعي، هو الرأي الراجح من الوجهني:ُاألصح -2
وترجح أحدمها على ، ابلنظر إىل قوة دليل كٍل منهما، إذا كان االخلتالف بني الوجهني قوايً 

لكن ، ويقابله الصحيح الذي يشاركه يف الصحة، فالراجح من الوجوه حينئٍذ هو األصح، اآلخر
ُ.(2)فرتجَّح عليه لذلك، األصح أقوى منه يف قوة دليله

وذلك إذا  ، أو األقوال لإلمام الشافعي رمحه هللا، أي الراجح من القولنيهو الر  :األظهر -3
، وترجح أحدمها على اآلخر، ابلنظر إىل قوة دليل كٍل منهما، كان االختالف بني القولني قوايً 

، ويقابله الظاهر الذي يشاركه يف الظهور، فالراجح من أقوال اإلمام الشافعي حينئٍذ هو األظهر
 .(3)د منه ظهوراً يف الرجحانلكن األظهر أش

 ذهب الشافعي وأصوله.لـماألفقه من األوُجه ما كان موافقاً لقواعد ا:ُاألفقه -4

 األقيس من األوُجه ما ترجح ابلقياس.:األقيس -5

 ما كان له وجٌه. :األوَجه -6

أو مناسبته للزمان أو ما ، الذي تـََعضََّد أبحد أسباب الرتجيح كقوة الدليل :الراجح -7

                                         
، (١12، ١11)مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص (، ٢/11حترير الفتاوى )انظر: ( 1)

 .(2٢٢)الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص 
، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي (٢8٢)اخلزائن السنية ص (، 8منهاج الطالبني ص)انظر: ( 2)

 .(2٢٠، 2٠٩)، الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص (١1١، ١1٢)الظفريي ص 
، مصطلحات (٢1٩)اخلزائن السنية ص (، ٢11(، الفوائد املكية ص )8منهاج الطالبني ص)انظر: ( 3)
، الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي (١1٠، ١2٩)مذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص الـ
 .(2٠2)ص 
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 .(1)أو لشهرته، اقتضاه العرف

يدل على كون اخلالف وجهًا ألصحاب الشافعي مستخرٌَج من كالم  :الصحيح -8
وفاسٌد ال يُعمل قابل ضعيٌف لـموأن ا، قابللـموأن اخلالف غري قوٌي؛ لعدم قوة دليل ا، اإلمام

 .(2)قال الرملي: "والصحيح أقوى من األصح"، وإمنا العمل ابلصحيح، به؛ لضعف مدركه

قابل لـموُيستعمل حني يكون ا، من ألفاظ الرتجيح بني وجوه األصحاب :الصواب -9
 .(3)وجهاً ضعيفاً أو واهياً؛ وذلك لضعف مدركه

وهو الرأي ، وكان راجحاً على مقابله، أو الوجه الذي قوي دليله، هو القول :الظاهر -11
 .(4)إال أن الظاهر أقل رجحاانً من األظهر، الغريب

ويظهر له أن ، سألةلـمومعناه: وجود اخلالف يف ا، من خاصية النووي :ختارلـما -11
 .(5)الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوة دليلهم

وذلك ، ذهبلـميُطلق هذا االصطالح على الرأي الراجح يف حكاية ا :ذهبلـما -12
صنف ما هو الراجح لـمفيختار ا، أو أكثر، عند اختالف األصحاب يف حكايته بذكرهم طريقني

فهو من ، شهورلـمأو ا، قال النووي: "وحيث أقول: على األظهر، ذهبلـممنها ويقول: على ا

                                         
 .(١11)انظر: مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص ( 1)
، مصطلحات (٢8٢)، اخلزائن السنية ص (٢/1٩)هناية الـمحتاج (، ٢/2روضة الطالبني )انظر: ( 2)

، الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي (١11، ١1١)قهية لـمرمي الظفريي ص الـمذاهب الف
 .(2٢٠)ص 

، ١1١)مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص (، ١٩التحقيق للنووي ص )انظر: ( 3)
١11). 

 .(١11ـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص )انظر: مصطلحات ال( 4)
، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي (٢81)اخلزائن السنية ص (، 1١نووي ص )التحقيق للانظر: ( 5)

 .(١12)الظفريي ص 
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 .(1)أو الطرق"، فهو من الطريقني، ذهبلـموحيث أقول: على ا، القولني

إال أنه أييت حيث يكون ، ُيستعمل للرتجيح بني أقوال الشافعي رمحه هللا :شهورلـما -13
 .(2)شهور هو الغريبلـمومقابل ا، قابل ضعيفاً؛ لضعف مدركهلـمالقول ا

 .(3)إال أنه أكثر ما يقال فيما ُيشك فيه،  قالمبعىن :زعم -14

ُ.(4)من صيغ الرد:ُيفُالنفسُمنهُشيءُ  -15

وأن ، أو الوجه ضعيفٌ ، وأن القول، يدل على وجود اخلالف :أوُيفُوجهُ ،ُيفُقولُ  -16
 .(5)ويف الوجه األصح أو الصحيح، شهورلـممقابله يف القول األظهر أو ا

ُحبثُ  -17 ويدل على أن الفكرة حباجٍة إىل زايدة ، اصطالٌح أييت يف هناية الفقرة :فيه
 .(6)وإعمال فكرٍ ، نظرٍ 

ُنظرُ  -18 حيث يرى ، سألة رأٌي آخرلـمُيستعمل هذا اللفط عندما يكون له يف ا :فيه
 .(7)ىن القائمعلـمفساد ا

وعلى ضعف ، سألة خالفيةٌ لـمتدل على أن ا، صيغ متريضٍ  :ويقال،ُوح كي،ُقيل -19

                                         
، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي (٢8١)، اخلزائن السنية ص (8منهاج الطالبني ص)انظر: ( 1)

 .(2٠٩)، الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص (١11، ١11)الظفريي ص 
، (١1٠، ١1٢)، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص (٢1٩)نظر: اخلزائن السنية ص ا( 2)

 .(2٠1)الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص 
، (١8٠)، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص (٢81)انظر: اخلزائن السنية ص ( 3)

 .(2٢٢)كرم القوامسي ص الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي أل
 .(٢82)انظر: اخلزائن السنية ص ( 4)
 .(٢8٠)انظر: اخلزائن السنية ص ( 5)
 .(١2٢، ١2٠)، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص (٢81)انظر: اخلزائن السنية ص ( 6)
 .(١2٢)، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص (٢82)انظر: اخلزائن السنية ص ( 7)



 [ 45 ]  لوسيطا شرح يف البحرية اجلواهر

 

وأن اخلالف وجٌه من أوجه األصحاب ال قواًل من ، وأن اخلالف بني األصحاب، هذا القول
يعرَب هبما عن أوجه ومها ما ، أو الصحيح، وأن مقابله األصح، أقوال الشافعي رمحه هللا

 .(1)األصحاب

 .(2)أو مشكلٌ ، هو تربٍ  :كذاُقالوه -21

أو كانت فهماً ، سواٌء كانت جواابً ، يدالن على ضعف العبارة أوُميكن:،ُالُيبعد -21
 .(3)تقدمنيلـمواستنباطاً لقول ا

ُ.(4)يريد نقالً خاصاً نرُفيهُنقاًل:ُُلـم -22

ُ.(5)من صيغ الرتجيحلوُقيلُكذا:ُ -23

أما بكسرها ، ألنه مبعىن قريب، يم الثانية فهو الراجحلـمإن ُضبط بفتح ا :حمتملُ  -24
وقد ورد يف كالم اجلويين  (6)ُيضبط فُيعرف بسياق الكالم لـمفإن ، عىن ذو احتماٍل مرجوحٍ لـمفا

 .(1)يف النص احملقق 

 .(8) هو احلكم ابلشيء ال على وجه الصراحة :مقتضىُكالمهم -25

                                         
، (١1٩)، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص (٢8١، ٢8٢)انظر: اخلزائن السنية ص ( 1)

 .(2٢٢)الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص 
 .(١11)، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص (٢82)انظر: اخلزائن السنية ص ( 2)
 .(١8٠، ١1٩)، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص (٢81)ص  انظر: اخلزائن السنية( 3)
 .(٢82)انظر: اخلزائن السنية ص ( 4)
، 2٢١)، الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص (٢82)انظر: اخلزائن السنية ص ( 5)

2٢1). 
ات الـمذاهب الفقهية لـمرمي ، مصطلح(٢82)اخلزائن السنية ص (، ٢12الفوائد املكية ص )انظر: ( 6)

 .(2٢١)، الـمدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي ص (١22، ١21)الظفريي ص 
 (.٢٢8انظر: ص ) (1)
 .(١11)، مصطلحات الـمذاهب الفقهية لـمرمي الظفريي ص (٢82، ٢81)انظر: اخلزائن السنية ص ( 8)
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الطب اااخمس: اسامر ااـمؤـل ا يااـص ااـمؤقق: امل
اعتمـــد القمـــويل ر ـــه هللا يف كتابـــه )اجلـــواهر البحريـــة( علـــى مصـــادر كثـــرية ، وقـــد نقـــل منهـــا 

وعنــد  ،-وهــو الغالــب  -مباشــرًة أو بواســطة كتــب  أخــرى، وينقــل اترًة ابلــنم، وأخــرى ابلـــمعىن 
النقل ليس له هنٌج معنٌي، فتارًة يذكر اسم الكتاب الـذي ينقـل منـه فقـات، واترًة يـذكر اسـم مؤلفـه 
فقات، واترًة يذكر اسم الـمؤلف مع الكتاب، ال سيما إذا كان كتاابً لـم يعتد النقل منه عـن ذلـك 

ا كانــت الـــمؤلف، وســأرتب بعــون هللا هــذه الـــمصادر حســب احلــروذ اهلجائيــة، وســأذكر مــا إذ
 هذه الـمصادر مطبوعًة أو خمطوطًة:

ه(، 2٠2لإلمــــام أيب حامـــــد   بـــــن   بـــــن   الغـــــزايل )ت  إحيممممممماابممممم  ااـممممم    -٢     
 مطبوع.

أليب عبد هللا صـدر الـدين   بـن عمـر الــمعروذ اببـن الــمرحل وابـن  األشبمهاواـصظمئر -١
 ه(، مطبوع.1٢2الوكيل )ت 

 ه(، مطبوع.١٠1إدريس الشافعي )ت  لإلمام   بناأل ا -1

للقاضــــي عبــــد الواحــــد بــــن إمساعيــــل بــــن أ ــــد بــــن   الــــروايين )ت حبممممرااـمممممؤ   ا -1
 ه(، مطبوع.2٠١

ه(، 2٠2لإلمــــام أيب حامــــد   بــــن   بــــن   الغــــزايل )ت اـبسممممياا يااـمممممؤ   ا -2
 مطبوع.

بــن  ــ  العمــراين اليمــاين )ت  أليب اخلــري  ــ  بــن أيب اخلــري بــن سالـــم بــن أســعد اـبيممم  -2
 ه(، مطبوع.228

أليب سـعد عبـد الـر ن بــن مـأمون بـن علـي بــن تتؤم ااابنةم اامم امحفمم اامرونااـ  ةمم ا -1
 ه(، مطبوع.118إبراهيم الـمتويل )ت 
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ه(، 1٠2للقاضـــــي أيب القاســـــم يوســـــف بـــــن أ ـــــد بـــــن كـــــج الـــــدينوري )ت اـتجر ممممم ا -8
 خمطوط.

ــــن عبــــد هللا بــــن طــــاهر بــــن عمــــر الطــــربي )ت  للقاضــــي أيب الطيــــب اـتعبيقمممم  -٩ طــــاهر ب
 ه(، مطبوع.12٠

 ه(، مطبوع.12١للقاضي أيب علي احلسني بن   الـمروزي )ت  اـتعبيق  -٢٠

 ه(، خمطوط.1٩٩للقاسم بن القفال الكبري الشاشي   بن علي )ت اـتقر  ا -٢٢

هللا الشـــريازي )ت للشـــيخ أيب إســحاق إبـــراهيم بــن علـــي بــن يوســـف بــن عبـــد  اـتصبيمم  -٢١
 ه(، مطبوع.112

للعالمة أيب   احلسني بن مسعود بن   البغوي ابـن الفـراء الشـافعي )ت اـته   ا -٢1
 ه(، مطبوع.2٢2

ه(، 22٠للقاضــــي أيب الـــــمعايل جملــــي بــــن مجيــــع بــــن  ــــا الـــــمخزومي )ت اـمممم  مئرا -٢1
 خمطوط.

 ه(، خمطوط.1٩2أليب احلسن العبادي )ت اـرقما -٢2

لإلمـام أيب زكـراي حميـي الـدين  ـ  بـن شـرذ النـووي   وض ااـلطمـبنياواؤ ةااـممؤتتني -٢2
 ه(، مطبوع.211)ت 

أليب نصر عبد السيد بن   بن عبد الواحد بن أ د بن اـشمسلا ياارونااـشماعي ا -٢1
 ه(، مطبوع.111جعفر ابن الصباغ البغدادي )ت 

 ه(، خمطوط.11٠بن أ د الـمروزي )تأليب إسحاق إبراهيم شرحاخمتارااـمؤزينا -٢8

للقاضـــي أيب الطيـــب طـــاهر بـــن عبـــد هللا بـــن طـــاهر بـــن عمـــر  شمممرحاخمتامممرااـممممؤزين -٢٩
 ه(، خمطوط.12٠الطربي )ت 
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للشــيخ أيب   عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم  اتمممواااـعممزابمم اابمم ااـسمم   -١٠
 ه(، مطبوع.22٠السلـمي )ت 

ه(، 12١اضــي أيب علــي احلســني بــن   الـــمروزي )ت للقاتمممواااـقمضممنياحسممنيا -١٢
 مطبوع.

لإلمــام عبــد الكــرمي بــن   بــن عبــد  اممتاااـعز ممزا ياشممرحااـمم ريزالاـشممرحااـفبمم   -١١
 ه(، مطبوع.2١1الكرمي بن الفضل إمام الدين أبو القاسم الرافعي القزويين )ت 

ابــــن الرفعــــة الـــــمصري )ت لــــنجم الــــدين أيب العبــــاس كتم مممم ااـصبيمممم ا ياشممممرحااـتصبيمممم ا -١1
 ه(، مطبوع.1٢٠

 ه(، خمطوط.111أليب الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي )ت اـمؤجررا -١1

ـــل الــــمزين )ت  خمتامممرااـممممؤزين -١2 ـــراهيم إمساعيـــل بـــن  ـــ  بـــن إمساعي ه(، ١21أليب إب
 مطبوع.

زي )ت للشيخ أيب إسحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف بـن عبـد هللا الشـريا اـمؤه ب -١2
 ه(، مطبوع.112

إلمام احلرمني عبد الـملك بـن عبـد هللا بـن يوسـف هنم  ااـمؤلطب ا يار ا  ااـمؤ   ا -١1
 ه(، مطبوع.118بن   اجلويين )ت 

ه(، 2٠2لإلمـــام أيب حامـــد   بـــن   بـــن   الغـــزايل )ت اـممم ريزا يااـممممؤ   ا -١8
 مطبوع.

ه(، 2٠2 بـــن   بـــن   الغـــزايل )ت لإلمـــام أيب حامـــد   اـ سمممياا يااـممممؤ    -١٩
 مطبوع.

ا  
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ااـمؤلطب ااـسمرس اوص ااـصسخاااخلطي اومنمذجاسصهم

امواًل اوص ااـصسخاااخلطي ااملختم ةاـبتققي: 

اةسخ اسفتب استق اط بقب سراي،ااسلطصب ل،اتركيم.ا-1

، اعتمدت هـذه النسـخة كأصـل، ورمـزت هلـا بــاحلرذ )ط(م وهـي مـن أن وأقـدم نسـخ املخطـوط
مكتوبة خبات مقروء واضح ومجيل، وهي ساملة من السقات، واخلرم، والطمـس، والبيـاض، والسـواد 

 وغريها من العيوب، وتصويرها عايل اجلودة، وعليها متلك.

 (.1١٠رقم حفظها: ) -٢

( جملــدا، ومفقــود منهــا اجمللــد: الثــاين، ٢١(، وأصــل املخطــوط يقــع يف )٩عــدد اجمللــدات: ) -١
 عشر إال أهنا موجودة يف النسخ األخرى. واخلامس، واحلادي

 (.١٠١٠عدد اللوحات: ) -1

 (.١2عدد األسطر: ) -1

 (.٢2إىل  ٢٠عدد الكلمات يف السطر: ) -2

 نوع اخلات: نسخ مشرقي. -2

 اسم الناسخ: ..... ابن مسعود احلكري. -1 

 هـ(.8٠٠اتريخ النسخ: ) -8

  ر، وابقي النم ابألسود. لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابأل -٩

اةسخ ااملفتب ااألز ر  ،ااـقم رة،اسار.ا-2

للمقابلة، ورمزت هلا بــاحلرذ )ز(، يف بـداايت اجمللـدات وهناايشـا شـيء يسـري مـن اخلـروم بسـبب 
 األرضة، إال أهنا ال تؤثر يف القراءة أبداً، وعليها متلك.
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 (.1١1٢2/1١1٢2رقم حفظها: ) -٢

 (، وهي: الثاين، والثالث مقسم على جزئني، والرابع، واخلامس.2عدد اجمللدات: ) -١

 (.822عدد اللوحات: ) -1

 (.١٩عدد األسطر: ) -1

 (.٢8إىل  ٢2عدد الكلمات يف السطر: ) -2

 نوع اخلات: نسخ مشرقي. -2

 جودة اخلات: مقروء متوسات الوضوح. -1

  اسم الناسخ: علي احملّلي الشافعي. -8

 (.ه821اتريخ النسخ: ) -٩

 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابأل ر، وابقي النم ابألسود.  -٢٠

ااثةيمً اوص ااـصسخاااخلطي ااأل رااـبفتمب ا

ا.(٢)تصبي  االا  ر ااـقسماااخمصايبا يا  هااـصسخ

ةسخ ااملفتبم ااـ طصيم ،ان  م:،اارةسمم،اواصهمماةسمخ اسام  ةا ياسركمزااملبم اايامل،اا-1
اقارنة تبني أن هذه النسخة هي يف الواقع تكملة لنسخة املكتبة األزهرية.بعد االطالع وامل

 (.٢٠١2رقم حفظها: ) -٢

 (، وفيه اجلزء اخلامس والسادس.٢عدد اجمللدات: ) -١

 (.111عدد اللوحات: ) -1

                                         
 (.١١2-1/١١1فهرس آل البيت ) (٢)
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 (.١٩عدد األسطر: ) -1

 (.٢8إىل  ٢2عدد الكلمات يف السطر: ) -2

 نوع اخلات: نسخ مشرقي. -2

 ات: مقروء متوسات الوضوح.جودة اخل -1

 اسم الناسخ: علي احمللي الشافعي. -8

 هـ.821اتريخ النسخ: يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع األول سنة  -٩

 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابأل ر، وابقي النم ابألسود.     -٢٠

 ةسخ ارا ااـفت ،ااـقم رة،اسار.ا-١

 (.1/1٩/81/١١2رقم حفظها: ) -٢

وهنـــاك  (، وهـــي اجلـــزء: األول، الرابـــع، اخلـــامس، وجـــزآن غـــري مـــرقمني،2عـــدد اجمللـــدات: ) -١
، اتضـح بعـد التحـري والبحـث أن أحـدحا شـرح للوسـيات ملؤلـف 1٢٩و1٢1بـرقم  جزآن آخـران

 آخر واجلزء اآلخر جزء من البحر احمليات للقمويل.

 (.٩١٠عدد اللوحات: ) -1

 (.١2عدد األسطر: ) -1

 (.١٠-٢2عدد الكلمات يف السطر: ) -2

 نوع اخلات: )نسخ مشرقي معتاد(. -2

 اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف املتطيب. -7

 اتريخ النسخ: غري معروذ. -8

 لون املداد: أسود.9-
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بعد االطالع واملقارنة تبني أن هـذه النسـخة  ةسخ ااملفتب ااـسبيؤمةي ،اإسلطصب ل،اتركيم،ا-3
 زء الثاين املفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي.هي يف الواقع اجل

 (.2٢2رقم حفظها: ) -٢

 (، وهو اجلزء الثاين.٢عدد اجمللدات: ) -١

 (.١18عدد اللوحات: ) -1

 (.١2عدد األسطر: ) -1

 (.٢2إىل  ٢٠عدد الكلمات يف السطر: ) -2

 نوع اخلات: نسخ مشرقي. -2

 جودة اخلات: مقروء واضح ومجيل -1

 ه(.8٠٠واتريخ النسخ: ..... ابن مسعود احلكري، )اسم الناسخ  -8

 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابأل ر، وابقي النم ابألسود. -٩ 

 منمذجاس ااملخلط ط

ةسخ اسفتب استق اط بقب سرايالاألصل 



 [  أ ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر
 

 
 

 
ا

ااـب ح ااألوىلاس ااملخلط ط
ا

ا
ااـب ح ااأل  ةاس ااملخلط ط

ا



 [  ب ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

ا
 ق:اـب ح ااألوىلاس ااـص ااحمل

 

ا
ااـب ح ااـ سلطىاس ااـص ااحملق:

ا



 [  ت ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

ا
ااـب ح ااأل  ةاس ااـص ااحملق:

ا
 ةسخ ااملفتب ااألز ر  

ا
ااـب ح ااألوىلاس ااملخلط ط



 [  ث ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

ااـب ح ااأل  ةاس ااملخلط ط
ا

ا

ااـب ح ااألوىلاس ااـص ااحملق:



 [  ج ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

ا
ااـب ح ااـ سلطىاس ااـص ااحملق:

ا

ا
 اـب ح ااأل  ةاس ااـص ااحملق:



 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُثاين:القسمُال

ُ
ُ

ُ

ُ:النصُالـمحقق
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ُُُُُ 1لُيفُتوكيلُالويلُوإذنهُيفُالوكالة:ُالفصلُاخلامس
استقل ابلتوكيل دون ، مث الويل إن كان جمربًا، والتزوج، التزويج أنه يصح التوكيل يف

وفيه وجه: أنه البد من إذهنا فيمتنع التوكيل من تزويج ، ذهبلـمرأة على الـمإذن ا
 . (2)الصغرية

أنه ال  :أصحهما :وقيل: قوالن، رتاط تعيني الزوج يف التوكيل وجهانويف اش
 .(3)يشرتط

لو عني رجلني وأذن له يف أن يزوجها ممن ، االشرتاط فعلى هذا (4)وصحح الفارقي
(6()5)اورديلـما خيتاره الوكيل منهما جاز قاله

 . 

 اإلذن جرب يف التزويج ففي اشرتاط تعيني الزوج يفلـمولو أذنت لوليها غري ا

                                         
هي: بفتح الواو وكسرها التفويض. واصطالحا: إقامة الوكيل مقام الـموكل يف العمل  الوكالة (٢)

 (.2/١1، النجم الوهاج )٩81انظر: القاموس الـمحيات ص  الـمأذون فيه.
 (.1/1١روضة الطالبني ) (،1/222العزيز )(، ٢١/٢٢٢هناية الـمطلب ) انظر:( ١)
 (.1/1١(، روضة الطالبني )٢١/٢٢٢انظر: هناية الـمطلب )( 1)
بن برهون القاضي لزم الشيخ أاب إسحاق حىت برع  احلسن بن إبراهيم بن علي :الفارقي هو( 1)

وفاق وحفظ " الـمهذب "، مث تفقه على أيب نصر ابن الصباغ، وحفظ عليه " الشامل " كله. قال 
هـ. انظر: طبقات الشافعية السبكي 2١8دا ورعا، قائما ابحلق تويف سنة كان إماما زاه  «:السمعاين

(1/21.) 
الـماوردي الشافعي، له مصّنفات كثرية:  هو أبو احلسن، علي بن   بن حبيب البصري( 2)

سة احلكومات، وأعالم النكت والعيون واحلاوي الكبري ونصيحة الـملوك وتسهيل النظر، يف سيا
هو من »النبوة، واإلقناع يف الفقه، وقانون الوزارة وسياسة الـملك وغري ذلك. قال ابن خلِّكان: 

وجوه الشافعية وكبارهم، وكان حافظًا للـمذهب )الشافعي( وله فيه كتاب احلاوي الذي لـم يطالعه 
انظر: طبقات الفقهاء  هـ.12٠نة تويف س« أحد إال وشهد له ابلتبحر والـمعرفة التامة ابلـمذهب

 (.1٢8(، طبقات ابن كثري ص )٢1/1٢٢(، سري أعالم النبالء )١/212الشافعية )
 (.٩/٢٢1) انظر: احلاوي الكبري( 2)
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(1)طريقان
 : 

 أحدمها: طرد القولني والثاين: القطع بعدم االشرتاط.

وإن رضيت برتك الكفاءة لكن القياس ، وكالمهم يقتضي جرايهنما :(2)قال اإلمام
التعيني يف  /ب[178]وفيه نظر؛ فإن قلنا: ال يشرتط ، (3)ترض لـمختصيصهما مبا إذا 

وقيل: يصح ، يصح لـمجها من غري كفء التوكيل فعلى الوكيل اختيار كفء فلو زو 
 .(4)ويثبت هلا اخليار فإن كانت صغرية ختريت عند البلوغ

صح وال خيار إذ ليس النظر من شرط ، : ولو زوجها من أعمى(5)قال القاضي
يصح خبالف  لـم، فزوجها من اآلخر، أحدمها أشرف، ولو خطبها كفئان، الكفاءة

 .(6)فإنه يصح، نظريه يف الويل

كما يف إذهنا مع  ،وإذهنا معه الصمت، وىل أن يستأذهنا فيمن اختاره هلاواأل

                                         
 (.٩/٢٢1(، حبر الـمذهب للروايين )٢١/٢٢٢انظر: هناية الـمطلب للجويين )( ٢)
بن يوسف اجلويين الشافعي، الـملقب  ( هو أبو الـمعايل، ضياء الدين عبد الـملك بن عبد هللا١)

إبمام احلرمني، فقيه أصويل، له تصانيف كثرية يف الفقه واألصلني، منها: اإلرشاد يف أصول الدين، 
ويف سنة والربهان يف أصول الفقه، وهناية الـمطلب يف الفقه، وغياث األمم يف األحكام السلطانية، ت

 (.2/٢22(، طبقات الشافعية للسبكي )٢8/128سري أعالم النبالء للذهيب ) :انظره( 118)
 (.٢١/٢٢1انظر: هناية الـمطلب للجويين)( 1)
العزيز شرح الوجيز للرافعي  :َحَكاه الَقاِضي ابُن َكجّ  عن رواية القاضي َأيب َحاِمد  انظر( 1)
 (.1/11(، روضة الطالبني للنووي )1/222)
بن أ د العالمة، الـمروذي، ويقال له أيضا:  هو: القاضي أبو علي احلسني بن  ( 2)

د إطالق الـمرمَوُروذي، الشافعي، شيخ الشافعية خبراسان، الـملقب حبرب األمة، وهو القاضي عن
ألصول والفروع واخلالذ، منها: التعليق الكبري، اخلراسانيني، صنف يف ا اجلويين والغزايل ومتأخري

(، ٢8/١2٢، السري )٢١٠هـ. انظر: شذيب األمساء ص12١أسرار الفقه، الفتاوى، تويف سنة 
 (.٢/١11طبقات ابن شهبة )

 (.1/11(، روضة الطالبني )1/222انظر: العزيز للرافعي )( 2)
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 . (1)األب

فهل له تزوجيها ، فقالت لوليها زوجين ممن شئت، يف إذهنا وإذا قلنا: ال يشرتط أيًضا
 : (2)من غري كفء؟ فيه وجهان

 .(4): ال(3)واثنيهما: وهو األصح عند الغزايل، أظهرمها: نعم

ختري الويل فإن كان الويل غري ، شئت كفئا كان أو غري كفء نْ ولو قالت زوجين مَ 
(5)أو ألهنا ثيب فلها أحوال، ألنه غري األب أو اجلد : إمارب جمُ 

 : 

، فليس له أن يوكل قطع به مجاعة، أن أتذن له يف التزويج ومتنعه يف التوكيل :اأحده
لكن ليس للوكيل ، ؤثر منعها منهاوردي: إذا قلنا ال يعترب إذهنا يف التوكيل فال يلـموقال ا

 .(6)وكلهلـمأن يزوجها إال إبذهنا 

 وأن يوكل.، (7)الثانية: أن أتذن يف التزويج والتوكيل فله أن يزوج

: أصحهما: (8)ويف تزوجيه وجهان، يف التوكيل خاصة فله التوكيل أن أتذنالثالثة: 

                                         
  اجلد. :يف )ز(( ٢)
 (. 1/222(، العزيز للرافعي )٢١/٢٢1انظر: هناية الـمطلب للجويين)( ١)
الطوسي الشافعي، الـملقب حبجَّة اإلسالم،  ( هو أبو حامد حممَّد بن حممَّد بن حممَّد الغزايل1)

صاحب التصانيف العديدة منها: الـمستصفى، والـمنخول يف األصول، والوسيات، والبسيات، 
انظر: طبقات الشافعية ه(. 2٠2خلالصة يف الفقه، وله إحياء علوم الدين، تويف سنة )او  والوجيز،
 (.٢٩/1١١(، سري أعالم النبالء للذهيب )2/٢٩٢للسبكي )

 (.2/1٩( انظر: الوسيات يف الـمذهب للغزايل )1)
 (.1/11(، روضة الطالبني )1/221انظر: العزيز للرافعي )( 2)
 (.٩/٢٢1لـماوردي )( انظر: احلاوي الكبري ل2)
 يتزوج. :يف )ز(( 1)
 (.1/11(، روضة الطالبني للنووي )1/221انظر: العزيز للرافعي )( 8)
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 .(٢) [نعم]

(2)يوكل فيه وجهان ذن له يف التزويج فقط فهل له أنأتن الرابعة: أ
 : 

 .وأصحهما: نعم، : ال(3)أحدمها: وبه قال القفال

 :(4)وال يف التوكيل فوجهان، رأة يف التزويجلـمولو وكل الويل من غري إذن ا

 يصح.  لـمأنه ال يصح فلو زوجها الوكيل إبذهنا أو بدونه  :أصحهما

ا بطلت الوكالة وفيه اوردي: وعلى هذا لو رجعت يف اإلذن بعد توكيله إبذهنلـمقال ا
 . (5)نظر

وال يكفي أن ، رأة للويل مث يزوج الوكيللـموالثاين: يصح فيستأذن الويل أو وكيل ا
 ففي اشرتاط تعيني الزوج، رأةلـمجرب بعد إذن الـممث إذا وكل الوكيل غرُي ا، أيذن للوكيل

 .(6)تقدملـماخلالف ا -رأة اإلذنلـمإن أطلقت ا-

 :فرعان ربجلـميف اشرتاط توكيل ا

فوكل الويل ، شرطنا التعيني يف اإلذن أم ال، : لو أذنت له يف تزوجيها من معنياألول
/أ[ 179]فإن عينه الويل للوكيل ، أو على القول ابستبداده به، بتزوجيها إما لتصرحيها به

                                         
 بياض يف األصل واملثبت من )ز(. (٢)
 (.1/221(، العزيز للرافعي )٢١/٢٢2انظر: هناية الـمطلب )( ١)
، أبو بكر الفقيه الشافعي، الـمعروذ هو شيخ اخلراسانيني عبد هللا بن أ د بن عبد هللا( 1)

ابلقّفال الصغري الـمروزي، كان وحيد زمانه فقها، وحفظا، وورعا، وزهدا، وله يف الـمذهب من 
اآلاثر ما ليس لغريه من أبناء عصره، تفقه عليه الشيخ أبو  ، والقاضي حسني، تويف بسجستان 

 (.2/21(، طبقات السبكي )٢1/2نظر: السري )هـ. ا 1٢1سنة 
 (.1/11(، روضة الطالبني للنووي )1/221انظر: العزيز للرافعي )( 1)
 (.٩/٢٢1انظر: احلاوي الكبري للـماوردي )( 2)
 (.1/221انظر: العزيز للرافعي )( 2)
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وإن اتفق ، يصح لـميعينه فإن زّوج الوكيل من غريه  لـموإن أطلق و ، صح تزوجيها منه
  :(1)ج منه ففي صحته وجهانالتزوي

 .وللرافعي فيه نظر، أظهرمها: أنه ال يصح

: ينبين ذلك على أن توكيل الويل مطلًقا هل يشرتط فيه (2)وقال صاحب الذخائر
يصح  لـم، وإن اشرتطناه، عنيلـميصح تزويج الوكيل من ا، التعيني أم ال ؟ إن قلنا: ال

 .(3)حالتزويج منه على الظاهر قال: وحيتمل أن يص

رأة ويل غري احلاكم فأمر قبل لـميكن ل لـمأنه إذا  (4): يف فتاوى البغويالثاين
على اخلالف يف أن إانبة القاضي يف شغل تنبين فصحته ، استئذاهنا رجاًل بتزوجيها إبذهنا

 جارية جمرى االستحالف أم ال؟  -كتحليف ومساع شهادة   -معني 

 .صح وإال فال على األصح  االستحالفحىت جييء فيها اخلالف يف، نعم :قلنا إن

 .(5)وزوج الويل ابإلذن ال يصح على األصح، كما لو وكل الويل قبل االستئذان

وإذا زوج ، بقي يف الفصل مسألة تتعلق به وهي: بيان لفظ الوكيل يف عقد النكاح
وال حيتاج إىل أن يصرح ، زوجت فالنة بنت فالن :وكيل الويل من اخلاطب فليقل

                                         
 (.1/11(، روضة الطالبني للنووي )1/221انظر: العزيز للرافعي )( ٢)
جملي بن مُجيع بن  ا الـمخزومي االرسوقي الـمصري أبو  لإلمام :)خمطوط( ائركتاب الذخ( ١)

هـ. انظر طبقات الشافعية 2٠2الـمعايل له أيضا: عمدة احلكام يف القضااي واألحكام تويف سنة 
 (.١٠/1١2(، سري أعالم النبالء للذهيب)1/١11الكربى للسبكي)

 ( 1/11) للنووي الطالبني روضة: انظر( 1)
أبو   البغوي ويعرذ اببن الفراء اترة، وابلفراء أخرى، أحد  احلسني بن مسعود بن   :هو( 1)

األئمة تفقه على القاضي احلسني وكان دينا عالـما عامال على طريقة السلف من مصنفاته شرح 
هـ. انظر طبقات الشافعية 2٢2فمِسري الـمَسّمى معالـم التـَّنمزِيل تويف سنة الّسنة والـمصابيح َوالتـَّ 
 (.٢/١8٢( وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1/12الكربى للسبكي )

 (.1/11) للنووي الطالبني روضة: انظر( 2)
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 لة. ابلوكا

 . (2): لكن يشرتط أن يعرف الزوج أنه وكيل(1)تويللـمقال ا

 .(3)يصح لـمولو قال: زوج موكلي فالن ابنته منك 

، أو أخيت من فالن، زوجت فالنة بنيت :وقبل وكيل اخلاطب فليقل، وإذا زوج الويل
 :يقل لـمولو ، وال حيتاج أن يقول حبكم الوالية، قبلت نكاحها لفالن :وليقل الوكيل

إذا قال: قبلت نكاحها ما يف (4)مها كالوجهنيو ، أصحهما: أنه ال يصح :لفالن فوجهان
فإن صححنا ذلك يف غري صورة الوكالة ففيه ، لو اقتصر على قوله: قبلتفال يزوجها و 

 .(5)الوجهان

وكذا لو ، وكلهلـميصح له وال  لـم، ولو قال قبلت لنفسي، ولو أبطلناه بطل قطعا
؛ فإن يف صحته (2)فقال قبلت نكاحها لفالن خبالف البيع، منكقال: زوجت بنيت 

إن اجتمعت شرائطه سواء توىل قبوهلا ، يقل: بفالن وقع العقد له لـموإن ، وجهان
 . (7)يستجمع الوكيل شرائط العقد بطل لـمفإن ، وكللـموكله أم ال ويف البيع يقع مثله للـم

                                         
الـمتويل، أبو سعد أحد أصحاب الوجوه يف  عبد الر ن بن مأمون بن علي النيسابوري( ٢)

 هـــــ.118الـمذهب له كتاب التتمة ولـم يكمله َوله خُممَتصر يف المَفرَاِئض وَكتاب يف اخلالذ تويف سنة 
 (.٢8/282(، سري أعالم النبالء )2/٢٠٩طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) :انظر
 .(1/11(، الروضة )1/22٩انظر: العزيز )( ١)
 (. ٢1/8) الرفعة البن النبيه كفاية: انظر( 1)
 (.1/22٩انظر: العزيز للرافعي )( 1)
 (.1/12(، روضة الطالبني للنووي )1/228العزيز للرافعي )، ٢1٢انظر: التعليقة ص ( 2)
البيع لغة: بدل شيء يف مقابلة شيء، وهو من األضداد يطلق على الشراء أيضا. انظر:  (2)

 (.٢/2٩(، املصباح املنري )٢/٢12حترير ألفاظ التنبيه ) (،1/٢٢8٩الصحاح )
(، روضة 1/112(، حبر املذهب )2/٢٢واصطالحا: مقابلة مال مبال أو حنوه. انظر: احلاوي ) 

 (.1/118الطالبني )
 (.1/12انظر: روضة الطالبني للنووي )( 1)
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ووكيل ، ويل: زوجت فالنة من فالنفليقل وكيل ال، ولو جرى العقد بني الوكيلني
اخلاطب: قبلت نكاحها لفالن. ولو قال وكيل الزوج أواًل: قبلت نكاح فالنة 

ولو ، جاز وفيه نظر، وقال وكيل الويل: زوجتها من فالن، منك لفالن /ب[179]
 .(1)تقدمنيلـمفعلى الوجهني ا، يقل: من فالن لـماقتصر على قوله: زوجتها و 

ويقول ، زوج: زوجت فالنة من ابنكلـمفيقول ا، كاح البنه ابلواليةلو قبل األب النو 
فقال: قبلت ، فلو قال: زوجتها منك كما يف الوكيل.  البين األب: قبلت النكاح

 .(2)وحرمت على االبن، وقع العقد إن اجتمعت فيه شرائط لولدهونوى ، نكاحها

يصح  لـم، لكن لو مسى قدرًا، هرلـمأنه ال يشرتط يف التوكيل يف التزويج ذكر ا لـمواع
 لـمفخالف ، سجدلـمأو يف ا، كما لو قال: زّوجها يف يوم كذا،  بغري إذهنا، التزويج بدونه

 . (3)يصح

قال القاضي: صح على أصح ، رأة للوكيل يف التزويج مبا عقد بهلـمولو أذنت ا
تويل فيه لـمى اوحك، كان إبذنهلـموحيتمل أن ال يصح كما يف خمالفة الزمان وا، ذهبنيلـما

قيمته فزوجها بذهب ، قال: وكذا لو قال: زوجها أبلف درهم، وصحح األول، وجهني
هر أو لـميتعرض ل لـمأو ، ثللـمفزوجها الوكيل مبا دون مهر ا، ولو أطلق التوكيل .(4)ألف
 . (2) ففيه خالف أييت آخر الصداق، نفاه

ُفروع

إذا طلقها زوجها أو انقضت  :فقال، أوعدة جيةإذا كانت ابنته يف زو  األول:

                                         
 (. 1/12(، الروضة )1/22٩انظر: العزيز )( 22ص )( ٢)
 (.1/22٩ز للرافعي )انظر: العزي( ١)
 (.2/١82(، التهذيب )٩/٢٢1انظر: احلاوي )( 1)
  .١28-١21انظر: التعليقة ص ( 1)
 (.1/12انظر: روضة الطالبني للنووي )( 11٠سيأيت ص ) (2)
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فقد ، إذا مضت سنة :قال البغوي: فيه قوالن كقوله، بتزوجيها فقد وكلتك، عدهتا
 .(1)وكلتك تزوجيها

: وهو جواب على أنه لو قال: وكلتك بتزويج ابنيت إذا طلقها زوجها (2)قال الرافعي
قدم يف تجه لكن يف صحة هذا التوكيل و ، ها إذا مضت سنةجْ وِّ كما لو قال زَ ،  يصح
  .(3)الوكالة

 -(4)وهي يف نكاح أو عدة- :لوليها تفلو قال، وخرج البغوي على صحة اإلذن
ينبغي أن يصح اإلذن   وقال: وانقضت عديت. تُ نْ إذا بِ ، أذنت لك يف تزوجيي

 .(5)كالتوكيل
يصح القبول  لـم، ومسى مهرًا، ول نكاح امرأةبقبقال البغوي: لو وكل رجال  الثاين:

ثل أو أقل؛ فإن قبل نكاح من لـميسم فليقبل نكاح امرأة تكافئه مهر ا لـموإن ، قهمبا فو 
 ثل أو بغري نقد البلد أو بغري مال له أولـموإن قبل أبكثر من مهر ا، يصح لـمال يكافئه 

 :(6)وكل فوجهانلـمل
وتوقف  .والثاين: ال يصح، ثل من نقد البلدلـموكل مهر الـميصح وعلى ا :أحدمها

                                         
 ( 2/١81انظر: التهذيب للبغوي )( ٢)
 كبار من فقيه وهو القزويين الرافعي القاسم أبو ،الكرمي عبد بن   بن الكرمي عبد: هو( ١)

 خديج بن رافع إىل نسبته فيها، وتويف واحلديث، للتفسري بقزوين جملس له كان الشافعية،
 يف" ط - للغزايل الوجيز رح ش يف العزيز فتح" و فقه،" خ - احملرر" منها مصنفات له .الصحايب
 .هــ2١1 سنة تويف ،"خ- الفاحتة ملفردات ارحةالش األمايل"و" الشافعي مسند شرح"الفقه، و
 (.1/22) للزركلي األعالم ،(8/١8٢)للسبكي الكربى الشافعية طبقات: انظر
 (.1٢1، اجلواهر البحرية للقمويل حتقيق   أكرم ص )(1/22٩( انظر: العزيز للرافعي)1)
 مدة. :يف )ز(( 1)
 (.2/١82انظر: التهذيب للبغوي )( 2)
 (.2/١82هذيب للبغوي )انظر: الت( 2)
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 :(1)عي يف موضعنيالراف
بشراء عبد  /أ[181]أنه لو وكله  رإطالق التوكيل يف قبول نكاح امرأة؛ ألنه م أحدمها:

 .يصح لـميصفه  لـمو 
ا سيأيت أن له أن يزوج لـمكافئه تحكمه ابلبطالن إذا قبل له نكاح من ال  :والثاين

  .الصغري ممن ال يكافئه وهذا أوىل
ختار ما ذكره لـموا، وأما الثاين فالفرق ظاهر، ل نظرويف التوقف األو : (2)قال النووي

 . (4)ولويل السفيه أن أيذن له يف تزويج امرأة غري معينة على األصح .(3)البغوي
نع عن ابن لـميف صحة التوكيل يف قبول نكاح امرأة غري معينة ا (5)وقد حكى العمراين

 . (3)يمريوالص (2)القاضي أيب حامد والصحة عن (1)والزبريي (6)سريج

                                         
 ( 1/21٠انظر: العزيز للرافعي )( ٢)
، «نواب »، الـملقب مبحيي الدين النووي، ولد هو أبو زكراي    بن شرذ بن مري الشافعي( ١)

عالـما  ، كان إماًما حافظًا للحديث وفنونه ورجاله،ه(21٢من قرى حوران يف بالد الشام سنة )
ابلفقه، إىل جانب ذلك ُعرذ ابلزهد والورع، ويل مشيخة دار احلديث، ولـم أيخذ من مرتبها 
شيًئا، ولـم يتزوَّج، من مؤلفاته: شرح صحيح مسلـم، الـمجموع شرح الـمهذب، رايض الصاحلني، 

طبقات »انظر: ه( 212وهي كتب ال غىن للعالـم فضاًل عن طالب العلـم عنها، تويف سنة )
 (.1/٢11٠للذهيب )« تذكرة احلفاظ»(، 2/٢22البن السبكي )« الشافعية الكربى

 (.1/11(، روضة الطالبني للنووي )2/١82انظر: التهذيب للبغوي )( 1)
 (.٢1/8انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )( 1)
بن عبد هللا بن   بن موسى ابن عمران العمراين بن أسعد  هو:    بن أيب اخلري بن سالـم( 2)

اليماين تفقه على مجاعات منهم زيد اليفاعي، من تصانيفه: البيان، غرائب الوسيات، خمتصر 
 (. 1١8، ٢/1١1هـ. انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )228اإلحياء. تويف سنة 

أبو العباس البغدادي، وكان أبو حامد اإلسفراييين  هو: أ د بن عمر ابن سريج القاضي( 2)
يقول: حنن  ري مع أيب العباس يف ظواهر الفقه دون الدقائق. وقد عدوه جمدد القرن الثالث، مات 

(، طبقات الشافعية البن ١٢/ 1هـ. انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )1٠2ببغداد سنة 
 (.٢/8٩قاضي شهبة )
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فلو وكله أن يزوجه امرأة معينة فتزوجها لنفسه وطلقها قبل الدخول  :قال الصيمري
 بتزوجها لنفسه يصح لبطالن وكالتها لـموكله لـممث زوجها ، وانقضت عدهتا، أو بعده

فقبل له ، ئةونقل الصيمري عن بعضهم أنه لو وكله يف قبول نكاح امرأة معينة مبا
 .(4)ثللـميصح وهلا مهر ا هقال: والصحيح أن بطل النكاحني أنه يئتنكاحها مبا

  ويف العبد، (5)ل صح النكاحقبف، اقبل يل نكاح فالنة على عبدك هذا :لو قال الثالث:
  :(6)وجهان

 .ثللـمرأة ال متلكه وعلى الزوج مهر الـمأن ا :اأحدمه

  ؟وهل يكون قرًضا على الزوج أو موهواًب منه، والثاين: متلكه

                                                                                                                                                = 
بن عاصم بن الـمنذر بن الزبري بن العوام األسدي،  هو: الزبري بن أ د بن سليمان بن عبد هللا( ٢)

أبو عبد هللا الزبريي البصري أحد أئمة الشافعية، وله مصنفات كثرية مليحة منها: الكايف وقال 
 هـ.228يف آالذ. تويف سنة  الـمارودي: كان شيخ أصحابنا

 (.١/٩1)انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
 رفعاء البصرّي، أحد مث ،الـمروروذىّ  العامريّ  عامر بن بشر بن أ د حامد القاضي، أبو هو:( ١)

 يف القاضي ، وغريحا، وهوالـمزين خمتصر الـمذهب، وشرح يف اجلامع الـمذهب وعظمائه، صنف
األمساء  شذيب :ه. انظر12١سنة  هللا ر ه تويفّ  .اإلطالق عند ّيني متوسات العراق كتب
 (.1/٢١(، الطبقات للسبكي )٢/1١1(، الطبقات البن الصالح )1٩2-1٩2ص)
أَبُو المَقاِسم الصيمري نزيل المَبصمرَة أحد أَئِمَّة  القاضيعبد المَواِحد بن احلمَُسنيم بن حُمَمَّد  هو:( 1)

َحاق َهب قاَل الشَّيمخ أَبُو ِإسم يَضاح :الـمذم َهب حسن التصانيف. من تصانيفه اإلمِ َكاَن َحاِفظًا للـمذم
َهب، و كتاب المِكَفايَة وَكتاب  يف ظر طبقات الشافعية هــ.ان182المقَياس والعلل توىف سنة  يفالـمذم

 (.٢1/٢1(، سري أعالم النبالء للذهيب )1/11٩للسبكي )
 (.1/12انظر: روضة الطالبني للنووي )( 1)
 (.1/11(، روضة الطالبني للنووي )1/21٠انظر: العزيز للرافعي )( 2)
 (.1/21٠(، العزيز للرافعي )2/١81انظر: التهذيب للبغوي )( 2)
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 .(١) تقدم نظريمها يف البيع (٢)جهانفيه و 

فصدقه وليها ، وقال: أان وكيل فالن يف قبول نكاح فالنة، لو جاء رجل الرابع:
ق دِّ صُ ، فلو حضر فالن وأنكر التوكيل، وضمنه صح، وقبل له النكاح بصداق معلوم

 :هر وجهانلـممدعي الوكالة بنصف ا هويف مطالبت .سقط حكم النكاح يف حقهيبيمينه و 
  .(3)أحدمها: أنه يطالب به

له يف جتديد وقد وكَّ ، إهنا ابنت منه :وكذا لو جاء رجل وقال لزوجة زيد الغائب
ق بيمينه وبقي دِّ صُ  فأنكر الطالق والتوكيل حضر زيدف ،ل لهبِ وقَ  (1)هاقالعقد عليها فصدَّ 

 .(5)هر اخلالفلـمطالبة ابلـمويف ا، حكم النكاح األول

زوج ابنيت من فالن على أن  :لو قال الويل لرجل :اضييف فتاوى الق اخلامس:
يصح على  لـم (6)من غري ضمان وال رهن كذا فزوجها  عةَ ضيْ ن به رهتيمنه فالن أو ضْ يَ 
 لـمال تزوجها إذا  :وطرده فيما إذا قال، وقال مرة أخرى: يصح، ذهب كما يف البيعلـما

هذا ال اعتبار به وصحح  ي:بغو قال ال .(7)يصح من غري ضمان، يضمن األب صداقها
  .(8)[ب/181]األول 

                                         
 (.1/21٠(، العزيز للرافعي )2/١81انظر: التهذيب للبغوي ) (٢)
 (.١2٩انظر: اجلواهر البحرية للقمويل حتقيق عبد اإلله السبيعي ص ) (١)
روضة الطالبني للنووي  (،8/١1١انظر: العزيز للرافعي )والوجه الثاين: أنه ال يطالب به. ( 1)
(1/١11.) 
 أيم الويّل واملرأة. (1)
 انظر الـمصدرين السابقني.( 2)
 .والثبوت الدوام :اللغة يف ووه .اجلمهور عند وحبال كحبل رهان ومجعه الرهن( 2)
انظر: الصحاح  .عليه ممن استيفائه تعذر عند منها يستويف بدين وثيقة مال نيع جعل :الشرع ويف
 .٢٩1(، حترير ألفاظ التنبيه ص١/12١، مقاييس اللغة )11١ص 
 (.8/١1١العزيز للرافعي )، 2١٢ألة ( مس1١8فتاوى القاضي ص )انظر: ( 1)
 (.1/١18روضة الطالبني للنووي )، 2١٢( مسألة 1١٩،11٠فتاوى القاضي ص )انظر: ( 8)
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 لـمفزوج و ، به فالاًن أو ارهتن به كذا (٢)لقال القاضي: ولو قال زوجها أبلف وكفّ 
 لـمال تزوجها إذا  :قال البغوي: ولو قال،  أيخذ الرهن والكفيل صح وكذا يف البيع

اخلمر فأنت  وجب أن ال يصح التوكيل كما إذا قال إن بعتِ ، يضمن األب صداقها
 .(2)تطلق لـمطالق فباعت 

يدر  لـمجها وابن موت األب و وَّ ل رجاًل يف تزويج ابنته فزَ قال أيًضا لو وكَّ  السادس:
 .(4)واألصح صحة العقد (1)وت أو قبله فوجهان بناء على تقابل األصلنيلـمأكان بعد ا

يصف اجلارية  ]وجارية وملجها أبلف وِّ زَ  :يف فتاوى البغوي: أنه لو قال السابع:
ومل يذكر اجلارية مل يصح كما لو قال زوجها أبلف فزوجها بدونه، ولو  (2)ها أبلف[جَ وَّ فزَ 

قال زوجها خبمر أو خنزير أو ذكر جمهوال فزوجها وابن موت األب ومل يدر أكان بعد 
املوت أو قبله فوجهان أبلف درهم فإن كان نقد البلد وهو مهر مثلها أو أكثر صح 

 .(2) سمى وإال فالالنكاح امل

ُفيماُجيبُعلىُالويلُُ 7ل[الفصلُالسادس]
جرب جيب عليه إجابة احلرة البالغة العاقلة إىل لـمفغري ا، والويل إما جمرب أو غريه

تقدم أنه ال لـموفيه الوجه ا، يكن يف درجته غريه لـمإذا طلبته منه و ، التزويج من كفء
ففي ، كواحد من اإلخوة أو األعمام،  هفإن كان يف درجته غري ، جيب مع حضور احلاكم

                                         
الكفالة: لغة: االلتزام والضم. وشرعا:التزام ما يف ذمة الغري من املال. انظر: لسان العرب  (٢)
 (.١/12٩(، مغين احملتاج )212(، املصباح املنري ص )2٩٠-28٩/٢٢)
 (. 8/١1١العزيز للرافعي )، 2١٢( مسألة 11٠فتاوى القاضي حسني ص )انظر: ( ١)
 أحدحا: األصل وهو عدم النكاح، والثاين: الظاهر بقاء احلياة (1)
 .2٢2( مسألة 1١2انظر: فتاوى القاضي حسني ص ) (1)
 سقات من األصل واملثبت من )ز(. (2)
 (.١8٢انظر: فتاوى البغوي ص ) (2)
 ض يف األصل واملثبت من )ز(.بيا (1)
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، بعض الشهود إىل األداء (٢)ي[عدُ ]ة عليه وجهان كالوجهني فيما إذا وجوب اإلجاب
تعني وأحوجها إىل تزويج لـموكذا لو امتنع ا، أصحهما الوجوب ولو امتنع الكل أمثوا

 .(2)احلاكم

عند حاجتها إىل جنونة لـموتزويج ا، جرب جيب عليه تزوجيها إذا طلبتلـموأما ا
إذا رجي  وأ، من تعرضها للرجال اويعرف ذلك بظهور أماراهت، التزويج إذا اتقت إليه

، وال جيب عليه تزويج ابنه الصغري، وال اعتبار بطلبها، ه إذا أشار به األطباءمنالشفاء 
ا يف وأجرامه، (3)ففيه احتماالن لإلمام، إال إذا ظهرت الغبطة فيه، وال بنته الصغرية

 .(4)جوب تزويج الصغري عند ظهور الغبطة لكن الوجوب فيه بعدو 

 لكن ذكرت استطراًدا.، ليس أكثرها من الباب، ويف الفصل مسائل

قال ، هئماننفسه يف التجارة يف مال الطفل واست يكدال جيب على الويل أن  األوىل:
مبا يصونه  هتنماؤ لكن جيب عليه حفظه وصونه عن أسباب التلف واس :الغزايلو  ،اإلمام

 .(5)من ذهابه يف النفقة والزكاة ومؤن حفظه إن أمكن [/ب181]

  :إمنا جيوز ويستحب أبربعة شروطو اوردي: لـمقال ا .(6)ذلك مستحب :وقال العراقيون

وأن ، وأن يكون السلطان عادالً ، وأن يكون الزمان زمن أمن، (1) أن يكون ماله انضا

                                         
 يف األصل: ادعى. واملثبت من )ز( هو الصواب. (٢)
 (.1/٢12(، أسىن الـمطالب )1/٢٢2الغرر البهية ) (،1/21٢انظر: العزيز للرافعي )( ١)
 (.٢1/٩2انظر: هناية الـمطلب )( 1)
 (.1/11(، روضة الطالبني )1/21٠انظر: العزيز للرافعي )( 1)
 (.2/8١(، الوسيات للغزايل )2/12٠)الـمطلب للجويين  انظر: هناية( 2)
 (.1/21٠: العزيز للرافعي )انظر( 2)
اسم الدراهم والداننري عند أهل احلجاز: )الناض( وإمنا يسمونه انضا، إذا حتول عينا بعد أن الناض لغة:  (1)

لغة لألزهري . انظر: شذيب اليكون متاعا، وفعله: نض املال، أي صار عينا بعدما كان متاعا
(٢٢/1١١.) 
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؛ فإن فعل ضمن ما تلف من أصل (1)جيز لـما فإن اختل أحده، تاجر مرحبةلـمتكون ا
مباله للتجارة فال جيوز يف حال  (١)ة[سافر لـما]وأما ، وهذا يف التجارة يف البلد، اللـما

 .(3)نع وصححه اإلماملـمابأوىل و ، ويف حال األمن وجهان مرتبان .اخلوف

ء أبقل ولو بيع شي، فلو طلب ماله بزايدة على مثن مثله وجب بيعه قال الغزايل:
وهل ، (4)يرغب الويل يف شرائه لنفسه فليشرته للطفل لـموللطفل مال و ، من مثن مثله

ومقتضى ، (5)وعبارة الرافعي تقتضي الوجوب :فيه وجهان ؟ذلك على وجه الوجوب
  .طريقة العراقيني أنه مستحب

بل ابألمور اليت هي معدة ، قال الرافعي: وينبغي أن يتقيد ذلك بشرط الغبطة
وكذا العقار ، الزايدةبذل فيه وإن ، فال سبيل إىل بيعه، هنفأما ما حيتاج إىل عي، ارةللتج

لكنه ، الشيء رخيصا ؤخذوكذا يف طرف الشراء فقد ي، الذي حيصل منه ما يكفيه
 .(6) الًّ فيصري كَ ، ه لقلة الراغبني فيهبيعوال يتيسر ، عرضة للتلف

 .(8)اورديلـمبه اوقد صرح  قلت: .(7)قال النووي: وهذا الصواب

فإن كان عيًنا ، جنون نكاح امرأة بصداقلـمإذا قبل األب البنه الصغري أو ا الثانية:
 :(9)ويف ضمان األب له قوالن، وإن كان ديًنا فهو يف ذمة االبن، ظاهرمن أموال االبن ف

                                         
 (.8/112انظر: احلاوي الكبري للـماوردي )( ٢)
 يف األصل: )املسافر( واملثبت من )ز( وهو األنسب. (١)
 (.2/12٢انظر: هناية الـمطلب للجويين )( 1)
 (.2/8١انظر: الوسيات للغزايل )( 1)
 (.1/21١انظر: العزيز للرافعي)( 2)
 نفس الـمصدر السابق.( 2)
 (.1/1٩روضة الطالبني ) انظر:( 1)
 (.8/122انظر: احلاوي الكبري للـماوردي )( 8)
 (.1/18(، روضة الطالبني للنووي )1/21٢انظر: العزيز للرافعي)( ٩)
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 .والقدمي نعم. ال إال أن يضمن صرحًيا :اجلديد

أن السيد إذا أذن لعبده يف النكاح هل يضمن القولني يف  على (٢)فوراينال بنامهاو 
  .(2)واجلديد: ال، نعم :القدمي ؟هرلـما

  :(3)واختلفوا يف حملهما من وجهني

فإن كان موسرًا ولو ، يكن لالبن مال لـمحملهما ما إذا  :قال األكثرون :أحدمها
 .(1) نيوطردمها آخرون يف احلالت .يضمنه قطًعا لـمتويل لـمببعض الصداق كما ذكره ا

فال ، أما إذا شرط كونه على االبن، قلحملهما إذا أط :(5)ابن كجقال  :واثنيهما
  .(6)ه قطًعانيضم

وإن قصده ، يرجع لـميقصد الرجوع به عند األداء  لـمفإن  ؛فأدى ديدفإن قلنا: ابجل
  فطرق:

 . القطع أبنه ال يرجع [أ/181] :أحدها

 . دين وأدى إبذنهلـمديًنا بغري إذن ا واثنيها: أنه على الوجهني فيما إذا ضمن

                                         
أيب بكر  الفقيه، صاحب هو كبري الشافعية، أبو القاسم، عبدالر ن بن   بن فوران الـمروزي (٢)

القفال، له الـمصنفات الكبرية يف الـمذهب. صنف كتاب "االابنة"، وغري ذلك. تويف ر ه هللا سنة 
 هــ. 12٢
 (.٢١/21هناية الـمطلب )/أ(، 18١اإلابنة للفوراين ل)انظر: ( ١)
 (.1/21٢انظر: العزيز للرافعي)( 1)
 (.1/21٢(، العزيز )2/8١انظر: الوسيات ) (1)
، أبو القاسم الّدينوري، تفقه على ابن القطان، من أصحاب  ف بن أ د بن كجّ القاضي يوس( 2)

وفّضل  ، وارحتل الناس إليه من اآلفاقالوجوه الـمتقنني، كان يضرب به الـمثل يف حفظ الـمذهب
ه.  1٠2رامية ابلّدينور سنة على الشيخ أيب حامد، له مصنفات كثرية منها: التجريد، قتله احل

 (.8/٢1(، السري)٢/١٠١، وطبقات ابن قاضي شهبة )٢٢8انظر: طبقات الشريازي ص
 أيضا. :يف )ز(( 2)
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 .(1)القطع ابلرجوع :واثلثها

  ؟ال األب إبراء االبن أو أوخيرج منه خالف يف أن االبن هل يلزمه شيء حىت يرب 
 .(3)هر إذا بلغلـمال شك أن االبن يطالب اب :لكن قال اإلمام، (2) اورديلـموصرح به ا

وهو  :قاضي يبطل العقد قال اإلمامفعن ال، ولو شرط األب أن ال يكون ضامًنا
 .(4)وهم ولعله قال يبطل الشرط ويلزمه الضمان

قتضي مو ، فقال يبطل الشرط ويضمن ما تقدم، تويللـم: وقد صرح به صاحبه اقلت
، يرجع لـمه ئدافإن تربع أب، فإن قلنا: ابجلديد، ما تقدم عن ابن كج صحة العقد والشرط

ضمون لـمن اإذم بقصد الرجوع هنا مبنزلة وغر  صرحًياوكذا إن تربع به أجنيب إن ضمنه 
وإن ضمن وأدى ال على ، فإن ضمن على قصد الرجوع وأدى على قصده رجع، عنه

اآلخر فوجهان كما يف ضمان وإن وجد القصد يف أحدمها دون ، يرجع لـمقصده 
ءة بشرط بران إن ضمن بشرط براءة االبن فهو ضماو ، (2)األجنيب ويقبل قوله يف قصده

فإن أبطلناه ففي صحة الضمان وجهان فإن  (6)ويف صحة الشرط وجهان، األصل
ويف فساد العقود ابلضمان والرهن ، أبطلناه فهو ضمان فاسد شرط يف عقد الصداق

وإن صححنا الضمان بشرط الرباءة وجب أن يكون الشرط هنا فاسدا ، الفاسدين قوالن
  .(7)وإذا فسد ففي فساد الضمان وجهان

ُا ارن

                                         
 (.1/18انظر: روضة الطالبني للنووي )( ٢)
 (.٩/128انظر: احلاوي الكبري )( ١)
 (.٢1/٩1انظر: هناية الـمطلب )( 1)
 (.1/18انظر: روضة الطالبني للنووي )( 1)
 .(1/21١العزيز للرافعي)(، 2٠1-2/2٠1، التهذيب )(٩/12٩انظر: احلاوي الكبري ) (2)
 (.1/21١انظر: العزيز للرافعي)( 2)
 (.1/18(، روضة الطالبني )1/21١انظر: العزيز للرافعي)( 1)
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عيًنا كان ]لو قبل األب النكاح البنه الصغري بصداق من مال نفسه صح قال البغوي: 
جنون يف لـمثل أو أكثر وسيأيت يف كونه أكثر خالف والولد الـمقدر مهر ا (1)[أو ديًنا

 .(2)مجيع ما تقدم كالصغري

 لمافله أن يستأجر من ، إذا تربم األب حبفظ مال الطفل أو التصرف فيه الثالثة:
وإن طلب من ، ةالطفل من يتوىل ذلك وله أن يرفع األمر إىل القاضي ليقيم قيما أبجر 

لكن إن كان فقريًا ، جيبه إليه غنيا كان أو فقريًا لـمالقاضي أن يقرر له أجرة على ذلك 
 .(1)عروفلـميتقطع به عن كسبه فله أن أيكل منه اب

 :(5)أوجه (4)أخوذ ثالثةلـمويف القدر ا

 .النفقة در: قأحدها

ويدخل يف كفايته  ، ألمرين من كفايته وأجرة مثلهاأنه أقل  عن النص ىواثنيها: ويرو 
 .كفاية من يلزمه نفقته

ويف رده بدل الذي ، (7)أنه أجرة مثله (2)اورديلـموجزم به ا [ب/181]واثلثها: 
 :(8)وقيل وجهان، أخذه قوالن

 .وهو يف احلقيقة إقراض جواز للحاجة، أحدمها: نعم

                                         
 ساقطة من: )ز(.( ٢)
 (.2/2٠1انظر: التهذيب للبغوي )( ١)
  (، ٢1/٩2هناية املطلب ) انظر: (1)
 ثالث. :يف )ز(( 1)
 (.1/1٩(، روضة الطالبني )1/211انظر: العزيز للرافعي)( 2)
 .(2/121احلاوي الكبري)انظر:  (2)
 (.1/1٩(، روضة الطالبني )1/211العزيز للرافعي) انظر: (1)
 (.2/8١(، الوسيات للغزايل )٢1/٩2هناية الـمطلب )انظر: ( 8)
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القاضي  يثبتوقال اإلمام حيتمل أن يقال: ، وكذا احلكم يف الوصي، ال :صحهماوأ
 .(1)وأفىت به ابن الصالح، وجزم به الغزايل، ةله أجر 

، وفيه وجه أن له أن أيخذ قدر أجرة مثله، وليس له أن يستبد بتقدير أجرة لنفسه
 .(2)وإن كان غنًيا

يكن له قضاء  لـم، إىل النفقةعند حاجته  تدانولو اس قال الشيخ ابن الصالح:
وكفايته أقل من أجرة عمله ابلنسبة إىل  ، ولو كان يف كفالته أيتام، دينه من مال الطفل

 .(3)ها من مال أيهم شاءخذفالظاهر أن له أ، كل منهم

يوجد متربع ابحلفظ والعمل؛ فإن وجد متربع وطلب األب األجرة  لـمهذا كله إذا 
  :(4)فوجهان

ثل يف لـمومها كالقولني يف أن األم تقدم أبجرة ا، ال يثبت له أجرةأنه  :أظهرمها
 .(5)تربع هنا أوىللـمم اوكالم الغزايل يقتضي أن تقد، احلضانة على أجنبية متربعة أم ال

                                         
مرو، الـمعروذ اببن الصالح. تفقه على والده عبد الر ن، عثمان بن عبد الر ن، أبو ع :هو( ٢)

ومسع من أيب الـمظفر السمعاين، وابن عساكر، وغريهم. توىل التدريس بدار احلديث األشرفية. له 
وىم مصنفات كثرية منها: معرفة أنواع علوم احلديث، ويُعرذ مبقدمة ابن الصالحم األمايلم الفتا

(، 112 – 1١2/ 8هــ. انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )211شرح الوسيات. تُويف سنة 
 (.٢٢2 – ٢٢1/ ١طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.1/1٩(، روضة الطالبني )1/211(، العزيز للرافعي)٢1/٩2انظر: هناية الـمطلب )( ١)
 (.22٩-1/228مشكل الوسيات )انظر: ( 1)
  (.٢1/٩2اية الـمطلب )انظر: هن( 1)
 (.2/8١انظر: الوسيات للغزايل )( 2)
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ُيفُالكفاءة:ُالفصلُالسابع
  اعقد واحدومن له الوالية عليها حني ال، رأةلـمحق ا (1)والكفاءة، ساواةلـموهي ا

أو أحد ، برضاها ءفلو زوجها وليها من غري كف، ن يف الدرجةيكان أو مجاعة مستو 
 لـمصح و ، ولو زوجها األقرب منه برضاها .صح العقد، األولياء برضاها ورضى الباقني

 .(2)وكذا لو زوجها منه األبعد لعدم أهلية األقرب، عرتاضااليكن لألبعدين 

فهل له ، طلبت من احلاكم أن يزوجها من غري كفءفيكن هلا ويل خاص  لـموإذا 
 :وقيل: وجهان، فيه قوالن ؟ذلك

 .(3)وهو اختيار الشيخ أيب حامد والغزايل نعم :أحدمها

  .(4)وقطع به بعضهم وصححه مجاعة ال :وأظهرمها

حىت يكون له العفو عمن  (5)عنيلـمتويل على أن اإلمام هل هو كالوارث الـما اوبنامه
 وفيه خالف أييت يف اببه. ؟وارث لهقتل من ال 

وميكن بناء الوجهني  .(6)لوقال القاضي: قول الصحة خمرج من القول أبن له أن يقب
بطريق النيابة عن ، يف أن احلاكم يزوج عند عدم األولياء، (7)تويللـمعلى وجهني ذكرمها ا

                                         
وهي يف اللغة: التساوي والتعادل، يقال: فالن كفء فالنم أي: نظريه، ويف الشرع: ما ( ٢)

يوجب عدمه عارًا، واستنبطها الشافعي ر ه هللا من حديث بريرة لـما خريتم ألهنا إمنا خريت ألن 
النجم الوهاج ، ٢٠٠١(، الصحاح ص١/212الـمصباح ):. انظرهلازوجها لـم يكن كفًؤا 

(1/٢١٢.) 
 (.1/211انظر: العزيز للرافعي)( ١)
 (.2/82انظر: الوسيات للغزايل )( 1)
 (. 1/81انظر: روضة الطالبني )( 1)
  الـمتعني. :يف )ز(( 2)
 لـم أقف عليه.( 2)
 .١12(، التتمة ص2/1٠٠انظر: التهذيب )( 1)
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أبن  (2)رانوأفىت بعض مفيت عص، (1)والصحيح األول، ني أو عن وليها اخلاصلـمسلـما
فإن قل الراغب ، ءمن غري الكف [/أ182]رأة إن كانت تتضرر من عدم تزوجيها لـما

 زوجت من غري كفء وإال فال. ، فيها من األكفاء

ومنها ما ، (4)ةنَّ والعِ  (3)بِّ كاجلُ ،  ة ختتلف فمنها ما يكون هلا خاصةءأن الكفا لـمواع
 .يكون هلا ولألولياء

قال  .(5)هائضى أوليار و ، رأة بغري كفء برضاهالـمزوج ا: ويكره أن تتمةقال يف الت
: ويكره تزوجيها من فاسق برضاها كراهة شديدة إال (6)الشيخ عز الدين بن عبد السالم

  .(7)أن خياف من فاحشة أو ريبة

من  قينتال :(8)عترب منها خسةلـموا، مث الكفاءة ترجع إىل التساوي يف فضائل
                                         

 (.1/28٠فعي)انظر: العزيز للرا( ٢)
  (.1/٢١٠انظر: النجم الوهاج ) .ابن الرفعة :هو( ١)
النهاية يف ن يقطع الذكر حبيث ال يبقى منه ما كمكن به اجلماع. انظر: القطع، أب:()اجلب( 1)

 (.٢/8٩الـمصباح ) (،٢/١11)غريب احلديث 
انظر: نينا ألن ذكره يعن أي يعرتض إذا أراد إيالجه. ع والعنني مسي .لغة: احلبس( ةنَّ )العِ ( 1)

 (.1/١1٢النجم الوهاج )(، 1/١٢مقاييس اللغة )
 (.٢1/2٩انظر: كفاية النبيه )( 2)
لعز بن أيب القاسم السلـمي، الـمشهور اب هو الشيخ عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم( 2)

بن عبد السالم بلغ رتبة االجتهاد، وانتهت إليه رائسة الـمذهب، مع الزهد والورع واألمر 
ابلـمعروذ والنهي عن الـمنكر، والصالبة يف الدين، من مصنفاته: قواعد األحكام، شجرة 

 هــ. 2٠٠الـمعارذ، خمتصر صحيح مسلـم وغريها، تويف سنة 
 (. 8/١٢1انظر: طبقات الشافعية )

 (.1/٢٢1(، النجم الوهاج )2/١٩8نظر: التهذيب )ا( 1)
وخصاهلا الـمرعية مخس متفق عليها، أشار إليها الشيخ سراج الدين األرمنيت بقوله ]من ( 8)

 الرجز[:
 شرط الكفاءة ستة قد حررت

 
 ينبيك عنها بيت شعر مفرد  
 = 
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ويف ، ي من احلرف الدنيئةقوالتن، والنسب والصالح، احلريةو ، ثبتة للخيارلـمالعيوب ا
 .(1)ةين خاصَّ هنا تعترب يف الدِّ إ :القدمي قول

، (2)ذامواجلُ ، ثبتة للخيار يف النكاح كاجلنونلـمي من العيوب اقالتن األوىل:
ر وفسَّ ، (5)ةنَّ واستثىن البغوي العِ  ،على ما سيأيت ةنَّ والعِ ، (4)اءصَ واخلِ ، بّ واجلُ ، (3)صرَ والبَـ 

ص يف أحد رَ وكذا اجلذام والبَـ  :قال، عترب انتفاؤها يف الكفاءة ابجلنونلـمتويل العيوب الـما
 .(6)الوجهني

فإن يف ثبوت اخليار ، ثبت بفقدها اخليار لألولياءيوالظاهر أن مراده الكفاءة اليت 
 .(1)والربص وجهني، هلم ابجلذام

ثبت هلا يرأة فلـمفإن كانت ا، يخ فيهاشالـموينبغي أن ختتلف الكفاءة ابختالف ا
ثبت له ابجلنون قطًعا ويف ثبوته ابجلذام والربص يوإن كان الويل ، ل العيوببك

                                                                                                                                                = 
 نسب ودين صنعة حرية

 
 فقد العيوب ويف اليسار تردد.  
 (.1/٢١٢هاج )انظر: النجم الو  

 (.1/211(، العزيز )٢١/٢21انظر: هناية الـمطلب )( ٢)
 ( ابلذال الـمعجمة، وهي علة صعبة  مر منها العضو مث يسود مث ينقطع ويتناثر،)اجلذام( ١)

(، ١/١8٩الزاهر يف معىن كالم الناس ) ويتصور ذلك يف كل عضو لكن يف الوجه أغلب. انظر:
 (.1/١1٢النجم الوهاج )(، ٢٢/128(، احلاوي الكبري )٢/11٩غة )مقاييس الل

( وهو: بياض يكون ابجللد تذهب به دمويته، وعالمته: أن يعصر الـمكان فال  مرم )الربص( 1)
(، 1/٢٠١٩الصحاح )ألنه ميت، وال يلتحق به البهقم ألنه بياض على غري هذا الوجه. انظر:

 .١21بيه صحترير ألفاظ التن
القاموس ( ابلـمد: سل األنثيني سواء أقطع الوعاء أم الذكر معهما أم ال. انظر: )اخلصاء( 1)

 (.1/٢١١النجم الوهاج )(، ٢/٢١8٠الـمحيات )
 (.2/١٩8انظر: التهذيب )( 2)
 (.1/211انظر: العزيز )( 2)
 (.1/211العزيز )، (2/١٩8انظر: التهذيب ) (1)
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 .(2)ويف اجلب والعنة طريقان كما يف ثبوت اخليار هلا هبذه العيوب، (1)وجهان
ا يف ففي أتثريه، وتشوه الصورة (3)والزمانة، وأما العيوب اليت ال تضر كالعمى والقطع

ومها كالوجهني يف ثبوت ، أهنا تؤثر (2)اختار الصيمري والروايين، (4)الكفاءة وجهان
  .(6)اخليار هلا

ولو كان بكل ، ا للسليمة منهاؤ به بعض العيوب ليس كف فمن، إذا عرف ذلك
وإن اتفقا فإن كان ما ابلرجل أكثر ، فإن اختلف العيبان فال كفاءة، منهما عيب

 اآلتيني بناء على الوجهني :كان ما هبا أكثر فوجهانساواي أو  توإن ، وأفحش فكذلك
 .(7)اءرأة رتقلـميف ثبوت اخليار هلا يف هذه احلالة وجيراين فيما إذا كان الرجل جمبواًب وا

ُ  (8)سواء القن، أو عتيقة، ا للحرة أصلية كانتئفالرقيق ليس كف، احلريةالثاين:

                                         
 (.٢١/٢21ر: هناية الـمطلب )انظ( ٢)
 الـمصدر السابق.( ١)
، الصحاح ٢٢٠٩س ص القامو  .ابلزمانة مبتلى أي نمِ زَ  واآلفة، ورجل العاهة :الزمانة( 1)
 .1٩٩ص
 (. 1/8٠(، الروضة )1/211انظر:العزيز )( 1)
بن أ د بن    إمساعيلهو القاضي العالمة، شيخ الشافعية أبو الـمحاسن عبد الواحد بن  (2)

ه(، وتفقه ببخارى مدة، وبرع يف الفقه ومهر،وصنف التصانيف  1٢2الروايين الشافعي، ولد يف )
ه(. انظر: سري أعالم النبالء  2٠١الباهرة، ومنها كتاب )البحر( يف الـمذهب، وتويف يف )

(٢٩/١2٠.) 
 (. ٩/٢٠2(، حبر الـمذهب )٩/٢٠1وي الكبري )احلا انظر:( 2)
 (.1/8٠(، روضة الطالبني )1/211انظر: العزيز )واملذهب التسوية ( 1)
عند اللغويني هو: العبد الذي ُملك هو وأبوه. وعند الفقهاء هو: الرقيق الكامل رقه، ولـم  القن( 8)

(، شذيب األمساء ص 2/1مقاييس اللغة )  صل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته. انظر:
(111.) 
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يف أن العبد  [ب/182]واختلفوا ، (3)قه بصفةتعلق علـموا (2)كاتبلـموا، (1)دبرلـموا
ن ثلثه حر  فال يكون مَ ، فإن قلنا: ال، على وجهني ؟بعضة وابلعكسلـمل ئاهل يكون كف

 .ن ساواهلـموإمنا يكون كفؤا ، ه حرن نصفُ لـمكفؤا 

  .(4)للحرة األصلية اؤ والعتيق ليس كف ،وإن قلنا: نعم فال اعتبار لتفاضل احلرية

 :(5)فيه وجهان ؟آابئها ميس الرق أحد لـمن ئه مَ س الرق أحد آابمن م ئوهل يكاف
وعلى الوجهني لو  ، هلا اءلقبيلة أكفيف أن موايل ا :اوردي على الوجهني اآلتينيلـمبنامها ا

 لـمفإن جعلنا موىل القبيلة ليس كفؤا هلا ، كان أحدمها موىل العريب واآلخر موىل النبطي
 .(6)ا لهؤً هلا كان كف ءفإن قلنا هو كف، العريب وىللـما ؤً يكن موىل النبطي كف

ميس الرق أحًدا من  لـمن لـما ؤً وجزم الرافعي أبن من مس الرق أحد آابئه ليس كف
أبعد يف أاب ا لليت مس الرق ئليس كف، أقرب يف نسبهأاب وأن من مس الرق ، (7)اآابئه

قال الرافعي: ويشبه  .(8)اومن جانبه اتسع، ن جانبها عاشرًامكما لو كان الرقيق ،  نسبها
  .(9)وكذلك تعلق به الوالء، أن يكون قرابن الرق يف األمهات مؤثرًا أيًضا

                                         
من دبر وهو: آخر الشيء وخلفه خالذ قبله. التدبري هو: عتق الرجل عبده أو أمته  الـمدبر( ٢)

عن دبر، وهو أن يعتق بعد موت صاحبه، كأن يقول: هو حر بعد مويت. انظر: مقاييس اللغة 
 .2١١، شرح حدود ابن عرفة ص ١11ص  (، حترير ألفاظ التنبيه١/١١2)
الصحاح : العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه، فإن سعى وأداه ُعتق. انظر: والـمكاتب( ١)
 .12٢، شذيب األمساء ص٩82ص
 (.1/8٠(، روضة الطالبني )1/211(، العزيز )٩/٢٠١انظر: حبر الـمذهب للروايين )( 1)
 (.٩/٢٠1كبري )انظر: احلاوي ال( 1)
 (.1/8٠(، روضة الطالبني )1/211انظر: العزيز شرح الوجيز )( 2)
 (.٩/٢٠2انظر: احلاوي الكبري )( 2)
 (.1/211انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)
 (.٩/٢٠1انظر: حبر الـمذهب للروايين )( 8)
 (.1/211انظر: العزيز شرح الوجيز )( ٩)
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فقال: ، به صاحب البيان وقد صرح، فهوم من كالمهم أنه ال يؤثرلـموقال النووي: ا
  .(1)ن ولدته عربيةلـم ءمن ولدته رقيقة كف

هل ، ةحر األصل وأمه موال: وينبغي أن خيرج على اخلالف يف أن من أبوه قلت
 واألصح ال. ؟وايل أمهلـميثبت عليه أو 

  .من عدا العرب مطلًقا مهو  وعجم، عرب :والناس صنفان، النسبالثالث:ُ

 .(3)وقحطان أبو اليمن كلهم، (2)وهم أوالد قحطان :عرب عاربة :والعرب صنفان

قحطان من ذرية  :وقيل، السالم من ذريته وهم أوالد إمساعيل عليه :متعربة وعاربة
 .(4)كلهم من ولد إمساعيل إمساعيل فيكون العرب

  .وهو أخو إمساعيل -عجمةلـمبفتح الفاء وضم الراء ا- وخزُ أوالد فَـ  مجَ والعَ 

                                         
 (.١٠٢-٩/١٠٠ان )البي (،1/8٠انظر: روضة الطالبني )( ٢)
بن أرفشخذ بن سام بن نوح وذكر ابن  اختلف يف نسبه، واألكثر أنه ابن عابر بن شاخل( ١)

( أنه األصح، وقيل: هو من ولد هود عليه السالم كما ذكره اخلطيب يف ١/2٠خلدون يف اترخيه )
ويقال: إن   . (، وغريحا. وقيل: ابن أخيه٢8/١1(، والذهيب يف السري )1/2٠1اتريخ بغداد )

ء قحيات  ات َوُهَو الشدَّة، َويـَُقال: َشيم قحطان أول من تكلـم ابلعربية. وقحطان: فعالن من المَقحم
 (.٢2/١2٠(، عمدة القاري للعيين )2/218َأي: َشِديد. انظر: فتح الباري البن حجر )

ويف احلديث داللة على رجحان  :ا بين امساعيل(قال اإلمام العيين عند حديث البخاري )ارمو ( 1)
قول من قال من أهل النسب إن اليمن من ولد إمساعيل وأسلـم من قحطان. انظر: عمدة القاري 

 (. ٢1/٢8١للعيين )
وزعم الزبري بن بكار إىل أن   (:ارموا بين امساعيل)قال ابن حجر العسقالين: عند حديث ( 1)

قحطان بن اهلميسع بن تيم بن نبت بن إمساعيل عليه السالم، وهو قحطان من ذرية إمساعيل وأنه 
ظاهر قول أيب هريرة الـمتقدم يف قصة هاجر حيث قال وهو خياطب األنصار " فتلك أمكم اي بين 

 (.2/218ماء السماء " هذا هو الذي يرتجح يف نقدي. انظر: فتح الباري )
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وقريش أشرف من ، ا للعربيةئفال يكون العجمي كف، (٢)والعرب أفضل من العجم
وهل تستوي قريش كلها ، ا للقرشيةؤ ري القرشي من العرب ليس كفغف، غريهم من العرب

 :(2)فيه وجهان ؟يف الكفاءة

 .نعم -وهو قول البصريني- :أحدمها

  .ال -وهو قول العراقيني-: وأصحهما

طليب من قريش لـموليس غري اهلامشي وا، طلب أكفاءلـموعلى هذا بنو هاشم وبنو ا
 .طلبيةلـما للهامشية واؤ كف[/أ183]

وال ، طلبني بنو عبد مناف وبنو زهرةلـم وااوردي والروايين: ويلي اهلامشينيلـمقال ا
وال بنو عبد ، وال بنو عبد العزى على عبد الدار، يفضل بنو عبد مشس على بين نوفل

مث يلي بين عبد مناف وبين زهرة ، وإن فضل ذلك يف الديوان، مناف على بين زهرة
قة يف ولو كان يف قريش أو غريهم من له أب له ساب، قريش فجميعهم أكفاء سائرُ 

وبين ، كبين أيب بكر وبين عمر فهل يكافئهم غريهم من قومهم من بين تيم،  اإلسالم
                                         

السنة واجلماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل  إن الذي عليه أهلقال ابن تيمية ر ه هللا: ف (٢)
من جنس العجم عربانيهم وسراينيهم روميهم وفرسيهم وغريهم وأن قريشا أفضل العرب وأن بين 

، فضلهم نسباأهاشم أفضل قريش وأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أفضل بين هاشم فهو أفضل اخللق نفسا و 
جرد كون النيب ملسو هيلع هللا ىلص منهم وإن كان هذا من الفضل بل وليس فضل العرب مث قريش مث بين هاشم مب

وإال  هم يف أنفسهم أفضل وبذلك يثبت لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه أفضل نفسا ونسبا
(. قلُت: ومراده ر ه هللا هو تفضيل اجلملة 118-٢/1٢٩لزم الدور". اقتضاء الصراط املستقيم )

تفضيل اجلملة على اجلملة ال يستلزم أن على مثلهم وهلذا قال ر ه هللا: " على مثلها ال األفراد 
يكون كل فرد أفضل من كل فرد ، فإن يف غري العرب خلقا كثريا خريا من أكثر العرب ، ويف غري 
قريش من املهاجرين واألنصار من هو خري من أكثر قريش ، ويف غري بين هاشم من قريش وغري 

 .(1٠-٢٩/١٩أكثر بين هاشم " جمموع الفتاوى )قريش من هو خري من 
(، 1/211(، العزيز شرح الوجيز )٩/٢٠٠(، حبر الـمذهب )٩/٢٠١انظر: احلاوي الكبري )( ١)

 (.1/8٠روضة الطالبني )
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  .(1)؟عدي

حيتمل وجهني وهل يكون موايل كل قبيلة من قريش وغريها أكفاء  اوردي:لـمقال ا
هل يشاركوهنم يف سهمهم من  قرىبوجهان مبنيان على الوجهني يف أن موايل ال ؟هلا

  .(3)أهنم ليسوا أبكفاء :والصحيح (2) ؟اخلمس

 .(4)ذكر ذاكرون أهنم أكفاء :فقال الرافعي، وأما سائر العرب سوى قريش

 .(5)وهو مقتضى كالم األكثرين :قال النووي

وقضية من اعترب النسب يف العجم على ما سيأيت أن يعتربه يف  الرافعي: قال
  .(6)هؤالء

 .(8)ةأكفاء لكنان واليس ةغري كنانأن ، (7)ذيرو رو لـمقال النووي: وقد ذكر إبراهيم ا

فعلى قياس قول ، هم على اخلالف يف تكافئ قريشؤ اوردي أن تكافلـموذكر ا
يف و ، هاجرينلـما أبو ةيف عدانن سابق .مجيعهم أكفاء من عدانن وقحطان :البصريني

ضر يف فضل مُ يتفاضلون فتَ  :وعلى قياس قول العراقيني .األنصارأبو قحطان سابقة 

                                         
 (.٩/٢٠٢(، حبر الـمذهب )٩/٢٠1انظر: احلاوي الكبري )( ٢)
 انظر الـمصدرين السابقني.( ١)
 (. 1/211العزيز شرح الوجيز ):انظر( 1)
 (.1/212انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)
 (. 1/8٢انظر: روضة الطالبني )( 2)
 (.1/212انظر: العزيز شرح الوجيز )( 2)
ي الفقيه الشافعي. إمام عصره يف الفتوى والتدريس، ذالـمرو  هو إبراهيم بن أ د بن اسحاق( 1)

لعباس بن سريج وبرع فيه، وإليه انتهت رائسة الـمذهب يف زمانه، صنف كتبا  أخذ الفقه عن أيب ا
هــ. انظر: طبقات الشافعيني 11٠كثرية منها: شرح الـمختصر، والـمهذب وخلصه. تويف سنة 

 (.٢/١2(، وفيات األعيان )٢/١1٠)
 (.1/8٢انظر: روضة الطالبني )( 8)
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اعتبارا ابلقرب من رسول هللا صلى هللا  على قحطانَ  فضل عداننُ وتَ ، على ربيعةالكفاءة 
  .(1)لـمعليه وس

أو ، يف اجلاهلية ةثر ألـمذلك غريها فإن كان  من العرب على ولو تقدمت نسلة
 .(2)كان على الوجهني السابقني،  يف اإلسالم أثرةوإن كان مل، لكثرة عدد فال تفضل

وبه قال القفال  :أحدمها :(3)ي اعتبار النسب فيهم وجهانفف، وأما من عدا العرب
سكان قياس قول البصريني  : وهواورديلـمقال ا .: ال يعترب(4)والقاضي وأبو عاصم

 . (2) بطوالقِ ، والرتك، والنبط، لفرس منهما

ني فعلى هذا يقياس قول البغدادهو و ، تفاضلون يف الكفاءةفي، أنه يعترب :وأظهرمها
 .(6)وبنو إسرائيل أفضل من القبط، بطنمن الالفرس أفضل 

فإن كان ، [ /ب183]فإن كان لقوم من هؤالء شرف على غريهم  :اورديلـمقال ا
وإن كان لسابقة يف اإلسالم ، يفضلوا به على غريهم لـم، ةثر أقبل اإلسالم أو م كللـم

 .(7)ل ما ذكرانه من الوجهنيمَ احتَ 

وال يتفاخرون هبا لكن هلم عرف يف ، ألنسابم ال حيفظون اجَ العَ  تويل:لـموقال ا

                                         
 (.٩/٢٠1انظر: احلاوي الكبري )( ٢)
 .الـمصدر السابقانظر: ( ١)
 (. 1/212(، العزيز شرح الوجيز )٩/٢٠١(، حبر الـمذهب )٩/٢٠1انظر: احلاوي الكبري )( 1)
، أبو عاصم العبادي وصف أبنه كان إماما حافظا للـمذهب، هو القاضي   بن أ د بن  ( 1)

منصور األزدي، وأيب إسحاق اإلسفرايين بنيسابور. له مصنفات وحمداث متقنا. مسع من القاضي أيب 
 هــ. 128انفعة منها: الزايدات وزايدات الزايدات والـمبسوط وأدب القضاء. تويف سنة 

 (. 1/١٢1(، وفيات األعيان )1/٢٠1انظر:طبقات الشافعية للسبكي )
 (.1/212شرح الوجيز )(، العزيز ٩/٢٠١(، حبر الـمذهب )٩/٢٠1انظر: احلاوي الكبري ) (2)
 انظر: املصادر السابقة. (2)
 .(.1/212(، العزيز )٩/٢٠١(، حبر الـمذهب )٩/٢٠1احلاوي الكبري ): انظر( 1)



 [ 77 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

فيعترب عرفهم وال ، اء على السوقةلـمفيقدمون األمراء والرؤساء والقضاة والع، الكفاءة
 .(1)النسب هذا كالم األصحاب يف علىو ، جيعل السوقة أكفاء هلا

 :وذكر اإلمام أن شرف النسب ثالث جهات

: االنتساب إىل والثاين .لـم عليه وساألوىل: االنتماء إىل شجرة رسول هللا صلى هللا
 .وتلـمبعد ا (2)ونبنسَ شهورين الذين ال يُ لـموالثالث: االنتساب إىل الصاحلني ا .اءلـمالع

نـَْيا والظتوال عربة ابالن :قاال وإن َكاَن ، ستولني على الرِّقَابلـمة الـمساِب إىل عَظَماِء الد 
 .(3)النَّاس قد يَتفاخرون هبم

وى وال من سِ ، وعلى هذا ال ميكن إطالق القول أبن العجم أكفاءعي: قال الراف
ساعد يساب إىل عظماء الدنيا ال تنيف اال اهوما ذكر ، وال بين هاشم، قريش من العرب

 .(4)عترب عرفهميصاحب التتمة قال: للعجم عرف يف الكفاءة ف عليه كالم النقلة؛ فإن

 ة فيحمل كالمه على أويللـمب إىل الظ: وليس كالمه صرحًيا يف اعتبار االنتساقلت
ويفارق قول اإلمام كالم ، مل على مراعاة احلرفةأو حي، أو الرؤساء، اءالعدل من األمر 

ساواة يف النسب إىل شجرته عليه الصالة والسالم أوالً؛ لـمفيعترب ا، تقدملـماوردي الـما
إن تساواي فيه أو يف ف، اءلـمفإن تساواي يف وجوده أو عدمه اعترب االنتساب إىل الع

ويعترب األمران األخريان يف العجم ، شهور ابلصالحلـماعترب االنتساب إىل ا، عدمه
 .أيًضا

أن االعتبار يف النسب ابألب خاصة فالذي أبوه عجمي وأمه عربية ليس   لـمواع

                                         
 (. 1/218العزيز ) (،١21التتمة ص) انظر:( ٢)
 ال يثبتون. :يف )ز(( ١)
 (.٢22-٢١/٢21انظر: هناية الـمطلب )( 1)
 (. 1/218العزيز ) ،٢22التتمة صانظر:( 1)
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 .(1)ا لليت أبوها عريب وأمها عجميةئً كف

ثالثة  أو ا لليت هلا أبوانؤ ون كفهل يك، بنفسه لـمفمن أس، الدين والصالح الرابع:
  :(2)فيه ثالثة أوجه ؟يف اإلسالم

  .ال :أظهرها

  .(4)الروايينوصححه  (3)اوردي والطربيلـمنعم وجزم به القاضيان ا :واثنيها

 ءٌ فمن له أبوان يف اإلسالم كف، واثلثها: أنه يعترب إسالم األب األول والثاين خاصة
 .مآابء يف اإلسال ن هلا عشرةُ لـم

وال ، ساواة يف الصالحلـميشرتط ا [أ/184] / وال، ا للعفيفةؤ والكافر ليس كف
 اؤً بتدع كفلـموال يكون ا، شهور بهلـمل ؤفالذي ال يشتهر ابلصالح كف، اعتبار ابلشهرة

 .(5)للسنية

  .(2) (٢)والعدل (2)رستو لـموال فرق بني ا :قال اإلمام

                                         
 (.1/8٢(، روضة الطالبني )1/212انظر: العزيز شرح الوجيز )( ٢)
 (.1/8٢(، روضة الطالبني )212-1/212انظر: العزيز شرح الوجيز )( ١)
بن عمر الطربي الشافعي، تفقَّه على أيب احلسن  هو أبو الطيب طاهر بن عبد هللا بن طاهر( 1)
رًا، ديًِّنا َورًِعا، له شرح على ا لـماَسرمِجسي، وأخذ عن الدارقطين،.كان أبو الطيب عالـما متبحِّ
 ه(. 12٠، ومؤلفات يف األصول واجلدل واخلالذ، تويف سنة )«خمتصر الـمزين»

(، اللباب ٢١1(، طبقات الفقهاء للشريازي )٩/128انظر: اتريخ بغداد للخطيب البغدادي )
 (.١/2٢١األعيان البن خلكان ) (، وفيات١/١11)
-٩/٩٩(، حبر املذهب )1/212(، العزيز )2/١٩8(، التهذيب )٩/٢٠١انظر: احلاوي )( 1)

٢٠٠.) 
 (.1/212(، العزيز شرح الوجيز )٩/١٠٢انظر: البيان للعمراين )( 2)
بن . انظر: فتاوى اهو من كان ظاهره العدالة ومل تعرذ عدالته الباطنة يف الشرع املستور (2)

 (.٢/1١(، اجملموع )٢/11الصالح )
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 .(3)الشهادة أن ال يكون فاسًقا مردود يكفي :وقال غريه

 للعفيفة يف دينها. ؤافليس الفاسق كف، وهذا الشرط معترب أيضا بني الكفار

احلرف الدنيئة ليسوا أكفاء لذوي احلرف  اقي من احلرف الدنيئة فذو لتنا اخلامس:
والزابل ، واجلزار، والدابغ، والراعي، واحلارس، وقيم احلمام، واحلجام، فالكناس، الشريفة

ابنة  حرتفُ لـموال ا والبزارُ ، ال يكافئ ابنة التاجر واخلياطُ ، اخلياطال يكافئون ابنة 
 .(4)لـمالقاضي والعا

، الزراعات والتجارات :كاسب يف العرف من أربع جهاتلـموا :اورديلـمقال ا
ت ولكل منها رتب متفاضلة وكل منها يفضل غريه حبسب ايواحلما، والصناعات

ويف بعضها الزراعات ، ض البالد التجارات أفضلفإن يف بع، واألزماناختالف البلدان 
فال يفضل بعضها يف عموم البلدان ، ويف بعض األزمان محاة األجناد أفضل، أفضل

  :فظت فيه أربعة شروطاحن واألفضل منها يف اجلملة ما .بل يراعي فيها العرف، واألزمان

ساقط  وال، وال مستخبثها كاحلجام، أن ال يكون مسرتذل الصناعة كاحلائك
 لـمسبه هذه األربعة اعليه يف مك تاًل كاألجري فمن احنفظبتذوال م، كاحلمال  (5)ةءرو لـما

 .(6)هبا لَّ خمن أ هيكافئ

 .(7)أكثر احلرف الدنيئة يرجع إىل مالبسة القاذورات :وقال الغزايل
                                                                                                                                                = 

 (.٢1/١11انظر: البيان ) العدل يف الشرع فهو: العدل يف أحكامه ودينه ومروءته. (٢)
 (.٢١/٢22انظر: هناية الـمطلب )( ١)
(، 1/212العزيز شرح الوجيز )(، 1/212شرح مشكل الوسيات )انظر:قاله ابن الصالح. ( 1)

 (.1/8١روضة الطالبني )
 (.1/8١روضة الطالبني )انظر: ( 1)
  الـمروة. :يف )ز(( 2)
 (. ٩/٢٠2انظر: احلاوي الكبري )( 2)
 (.2/82انظر: الوسيات )( 1)
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شبه في،  به الولدعرَي ابلفسق مما يُ  رهاتشواال، ابءرف الدنيئة يف اآلواحلِ  قال الرافعي:
أو مشهورًا ابلفسق مع اليت كان أبوها ، أن يكون الذي كان أبوه صاحب حرفة دنيئة

واحلق أن جيعل النظر يف ، لـمبنفسه مع اليت أبوها مس لـمعداًل كما ذكران يف حق من أس
يف حاهلم  ءالنسب؛ ألن مفاخر اآلاب (٢)]حيث[ابء دينا وسرية وحرفة من حال اآل

ويقتضي ، ؤكد اعتبار النسب يف العجميها أمر النسب وهذا دور علييهي اليت  ومآهلم
 انتهى. (2)من العرب قريشأن ال تطلق الكفاءة بني غري 

من الفسق يف اآلابء وما ال  يقنيف النهاية والبسيط ابعتبار الت وقد وقع التصريح
سالم األب إاوردي أن لـملكن مر عن ا (3)نسابميتنع أن تؤثر احلرف الدنيئة يف األ

النجار واخلباز من أصحاب  املتويلوعد  .(4)حرفته وكذا وفسقه ال يعترب [/ب184]
  .(5)احلرف غري الدنيئة

  .(6)تفق عليهالـمهذه اخلصال ا

 :(7)يف خصلتني أخرتنيواختلفوا 

 :(8)اليسار ويف اعتباره يف الكفاءة وجهان :أحدمها

 . يعترب :واثنيهما، ال :أظهرمها عند األكثرين

                                         
العزيز شرح الوجيز يف األصل: )خري( واملثبت من )ز( وهو املناسب ملوافقته للعزيز. انظر:  (٢)
(1/212.) 
 (. 1/212العزيز شرح الوجيز ) :انظر( ١)
 .(٢22البسيات ص ) (،٢١/٢22ـمطلب )انظر: هناية ال( 1)
 (.٩/٢٠1انظر: احلاوي الكبري )( 1)
 (.1/212لعزيز شرح الوجيز )انظر: ا( 2)
 (.٢١/٢21انظر: هناية الـمطلب )( 2)
 (.٢١/٢21انظر: هناية الـمطلب )( 1)
 (.1/8١(، روضة الطالبني )1/212العزيز شرح الوجيز ):انظر( 8)
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 .(1)ذهب وصححه الفارقيلـماوردي والروايين هو اـملوقال ا

 .(2)والناس يف زماننا يعدونه يف أفضل اخلصال وأعظم العطااي قال القاضي:

اوردي ابعتباره لـموجزم ا (3)؟وللخالف التفات إىل أن إعسار الزوج هل هو عيب
شائر وجعل اخلالف يف أهل النوادي وع، اللـميف أهل األمصار الذين يتفاخرون اب

 :(4)فإن اعتربانه فوجهان، اللـمتفاخرين ابألنساب دون الـمالقرى ا

 ؤفإذا أيسر هبما فهو كف، وسرينلـموصفة ا، هرلـمعترب اليسار بقدر الـمإن ا :أحدمها
 .(2) صاحب األلوفك

وفقري ومتوسط فكل  غين :لكن الناس أصناف، أنه ال يكفي ذلك :وأظهرمها
، اللـموال يعترب فيه احتاد جنس ا، ت مقادير األموالوإن اختلف، صنف أكفاء بعضهم

وال التساوي يف ، فلو كان مال أحدمها انًضا ومال اآلخر عقارًا أو عروًضا كاان كفؤين
 .(6)ال اتفاقًالـمقدر ا

   (1)خيتلفا يف طرفيه فليس مبعترب يف الكفاءة قطًعا فالكهل لـمفإن ، السن الثانية:
وابلعكس وإن اختلفا فيه فكان أحدمها يف أول سنه   ةلكهللؤ فكفؤ للشابة والشيخ ك

 :(8)ففي متعة النكاح وجهان، العجوزو  الشيخواآلخر يف غاية سنه ك، كالغالم واجلارية

                                         
 (.٩/٢٠1(، حبر الـمذهب )٩/٢٠2انظر: احلاوي الكبري )( ٢)
 (.11٩٠بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة: )( 11٠) انظر: الـمطلب العايل ص ( ١)
 (.1/211العزيز شرح الوجيز ):انظر( 1)
 (.2/١٩8التهذيب ) (،٩/٢٠2انظر: احلاوي الكبري )( 1)
 (.٢1/22كفاية النبيه )  (2)
 (.1/211ز )(، العزي٩/٢٠1انظر: حبر الـمذهب )( 2)
(، ٢2/2٠2الكهل هو من خالات الشَّيمُب شعره ويقال للمرأة كهالء انظر: هناية املطلب ) (1)

 (.١/12٩جواهر العقود )
 (.٩/٢٠2انظر: احلاوي الكبري )( 8)



 [ 82 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

لحدث واختاره ل اوال العجوز كفؤ ، ا للشابةؤً فال يكون الشيخ كف، نعم :أحدمها
 .(2)ةلـما للعاؤً اجلاهل ليس كف :وقال أيًضا، (٢)الروايين

 .(3)وهذا فتح ابب واسعقال الرافعي: 

 .(4): والصحيح ما قاله الروايينوياقال النو 

قال الصيمري: واعترب قوم البلد فقالوا: سكان اجلبال ليسوا أكفاء لسكان مكة 
 اتفاقا ويفالطول والقصر والبخل والكرم ليس و ، وليس بشيء .دينة والبصرة والكوفةلـموا

 .(5) ف مراعتبار عدم تشوه اخللق خال

 وخنتم النظر من الكفاءة بثالث مسائل:

دون رضاها  ءفال تزوج بغري كف، رأة دون الرجللـمالكفاءة معتربة يف حق ا األوىل:
 .من بعدهم رضىالذين هلم الوالية حني التزويج دون  [/أ185]ضى سائر األولياء ر و 

فله أن يتزوج من ال  لوأما الرج، جربين تزوجيها ممن ال يكافئها بغري رضاهالـموليس ل
نظر؛ فإن كان فوات الكفاءة يُ ؟ كافئهين ال مم الصغري وجده تزوجيهألب يكافئه وهل 

بدون  ءفهو على اخلالف اآليت يف تزويج البكر من غري كف، بعيب يثبت اخليار
وقطع به مجاعة يف تزوجيه ، (7)وهو نصه يف األم (6)أنه ال يصح :واألصح .رضاها

                                         
 .(٩/٢٠1حبر الـمذهب )انظر:  (٢)
 (.٩/٢٠1انظر: حبر الـمذهب )( ١)
 (.1/211انظر: العزيز )( 1)
 (.1/81البني )انظر: روضة الط( 1)
 (.1/81انظر:روضة الطالبني ) (2)
 (.1/82(، روضة الطالبني )1/28٢انظر: العزيز )( 2)
 (.2/١١انظر: األم للشافعي )( 1)
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، وال يتصور تزويج الرقيقة منه .(3)بوبجلـمخبالف تزويج البكر من ا (2)ءأو قران (1)اءرتق
فإن كان فواهتا بغري ذلك كما لو كانت دونه يف النسب أو احلرفة أو الصالح 

 :(4)فوجهان

وجهان كالقولني يف تزويج الصغرية  :أنه جيوز؛ فإن منعناه ففي صحته :أصحهما
 اآليتوعلى هذا ففي ثبوت اخليار اخلالف ، حةالص هاهنامن غري الكفؤ إال أن األصح 

 .هناك

أو مفقودة بعض األطراف قال البغوي: ففيه ، عجوزٍ  أو، نكاح عمياء له بلولو ق
وهذا ظاهر إن كان بناء على أن هذه مؤثرة يف الكفاءة وإن كان على القول ، (5)وجهان

ألنه تصرف خبالف ذلك  فلعل، (2)وكالم الرافعي وهو ظاهر كالمه، أبهنا غري مؤثرة فيه
  .(7)صلحة ويف تزوجيه من الكتابية وجهانلـما

قال الرافعي: وينبغي أن يكون يف تزويج الصغرية من األعمى واألقطع والشيخ اهلرم 
 .(8)تعترب هذه يف الكفاءة لـممثل هذا اخلالف أي إذا 

له أن  لكن، جنون حكم تزويج االبن الصغري يف مجيع ذلكلـموحكم تزويج االبن ا

                                         
: الرتق ضد الفتق يقال: امرأة رتقاء بينة الرتق، مبعىن ال يستطاع مجاعها، أو ال خرق هلا رتقاءال( ٢)

 .882، القاموس الـمحيات ص١٢8 الـمصباح الـمنري ص إال الـمبال. ينظر:
َرن ابلفتح وهو اسم للعيب يقال امرأة قرانء، أي: يف فرجها شئ كمنع سلوك : من القَ القرانء( ١)

 (. ١/1٩1الذكر فيه. وقيل: هي الـمرأة اليت تظهر قرنة ر ها من فرجها. ينظر: مجهرة اللغة )
 (.1/82(، روضة الطالبني )1/28٢ز )انظر: العزي( 1)
 (.1/82(، روضة الطالبني )1/28٢انظر: العزيز )( 1)
 (.2/1٠١انظر: التهذيب للبغوي )( 2)
 (.1/28٢(، العزيز )2/1٠١نظر: التهذيب للبغوي )ا (2)
 انظر: املصادر السابقة.( 1)
 (.1/28٢انظر: العزيز )( 8)
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وقال القاضي ، (2) (٢)إذا كان معسرًا وخشي عليه العنت -على الصحيح-يزوجه أمًة 
 دٌ مْ عَ  هدَ مْ وهو ضعيف خالف النص وميكن خترجيه على أن عَ  .(3)والفوراين: ال جيوز

 .(4)؟ وخطأٌ أ

لكل واحد أثبتنا فإن ، ابنت أنوثته أو بنته خبنثى ابنت ذكورته (5)ج ابنه خبنثىوَّ ولو زَ 
ه نثبت لـموإن ، فهو كما لو زوجها من جمنون وجمنونة، من الزوجني اخليار خبنوثة اآلخر
وتزويج البنت من قال البغوي:  .(6)زوجها من أعمى فهو كما لو زوجه من عمياء أو

 .(8) وقال املاوردي: ال جيوز وهو الظاهر .(7)كتزوجيها من اخلنثى اخلصي

ت بعضها يف الزوج بوجود خصلة أخرى فيه خصال الكفاءة هل جيرب فوا ة:نيالثا
تويل لـمالبغوي واو  (٩)السرخسي وصرح به، نعلـمومقتضى كالمهم ا ؟ليست يف الزوجة

وال حرة فاسقة من ، ة من معيب نسيبئفال يزوج سليمة من العيوب دني[ /ب185]
                                         

إن مل يتزوج أن  الرجل أن خياذتؤدي إىل اهلالك. وشرعا: العنت لغة: املشقة الشديدة اليت قد  (٢)
(، ١/111(، املهذب )٢21-١/٢2١. انظر: شذيب اللغة )حتمله شهوته للجماع على الزان

 (.٩/١21البيان )
 (.1/82انظر: روضة الطالبني )( ١)
 (.1/28١العزيز )(، 11٢(، التتمة ص )٢٩٢-٢٩٠البسيات ص)انظر: ( 1)
 (.1/82طالبني )انظر: روضة ال( 1)
ج كالنساء أو ال يكون له ذكر وال فرج ويكون له ثقب رم ر كالرجال وفَـ كَ هو الذي له ذَ  اخلنثى( 2)

 (.8/٢28احلاوي الكبري ) (،٢12-١/٢12لسان العرب )يبول منه. انظر:
 (.٩/٢12)انظر: احلاوي الكبري( 2)
 (.1/82لطالبني )(، روضة ا2/١٩٩انظر: التهذيب للبغوي )( 1)
 (.٩/٢12) انظر: احلاوي الكبري (8)
 الـمعروذ الشافعّي، الفقيه الفرج، أبو الُنويزي السرخسي   بن أ د بن الر ن عبد هو: (٩)

 ر ه تويف مالء،واإل التعليقة، :له الشافعّي، الـمذهب حفظ يف الـمثل به يضرب أحد من ابلزاز،
 (. 2/٢٠٢الكربى ) الشافعية طبقات ،11٠األمساء ص  شذيب :هــ. انظر1٩1سنة  هللا
 



 [ 85 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 وال، وال عربية فاسقة من عجمي عدل، ولو كان أفضل أهل زمانه عقاًل ونبالً ، عبد
 .(1)عفيفة رقيقة من فاسق حر إال برضاها

ل اإلمام وفصَّ ، وصفة النقص مانعة من الكفاءة لنظران يف الكفاءة يف القصاص
إن كان الفائت يف الزوج النسيب؛ فإن كان نسب رسول هللا صلى هللا  :فقاال، والغزايل

يس كذلك وثبت يف الزوجة أبن كانت هامشية أو مطلبية أو قرشية وهو ل، لـمعليه وس
وإن كان الفائت فيه ، شهورين حىت يكافئهالـماء والصلحاء الـمفال يوازيه انتسابه إىل الع

 .(2)هافال يوازي عدالته نسبَ ، غري ذلك

كذا ،  ال :أصحهما :(3)فيه وجهان ؟شهور يف الزوجلـموهل يوازيه الصالح الظاهر ا
 .العزيزو  يف الوجيز هو

الوسيط يفهم إثبات اخلالف يف أن الصالح و  البسيط وكالم اإلمام والغزايل يف
 (4)؟تصل به عليه الصالة والسالملـمالزوج هل جيرب النسب ا الظاهر يف

وأما اليسار فإن اعتربانه جرب ما عداه من مجيع ، وأما العيوب والرق فال جيربها غريها
ا فال جيرب وأما احلرفة النفيسة يف الزوج الذي ال نسب له أو نسبه دوهن، خصال الكفاءة

ا وله حرفة يبً ولو كان الزوج نس، اقاتفا بشرف نسب الزوجة اليت حرفة أبيها خسيسة
. (5)ا هلائً دنيئة والزوجة ليست نسيبة وحرفة أبيها أعلى من حرفته أو ال حرفة هلا كان كف

 .(6)العجمي األمة العربية خالفًا وأشار الرافعي إىل أن يف مكافأة احلر
                                         

 (.1/211(، العزيز)2/١٩٩(، التهذيب للبغوي )٢١/٢21انظر: هناية الـمطلب )( ٢)
 (.2/81(، الوسيات للغزايل )1/82انظر: هناية الـمطلب )( ١)
 (.1/211انظر: العزيز )( 1)
(، العزيز 2/81الوسيات للغزايل )(، ٢1٠البسيات ص)(، ٢١/٢21هناية الـمطلب ) انظر:( 1)
(1/211.) 
 (.٢١/٢21انظر: هناية الـمطلب )( 2)
 (.1/211انظر: العزيز )( 2)
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وأبو ، فلو كان الزوج غري مشهور، الدنيئة جيربه الصالح وفاقًامن احلرف  تنقيوال
أو كان الزوج حمرتفًا ومشهورًا ، لكن حرفته دون حرفة الزوج، الزوجة مشهور به

أو حرفته دون حرفة الزوج وليس مشهورًا ابلصالح ، وأبوها غري حمرتف، ابلصالح
 .(1)آتكاف

فال تزوج من معيب اآلابء ، إنكاح األمة وكما تعترب الكفاءة يف إنكاح احلرة تعترب يف
وكذا الدينء احلرفة وكذا العبد غري ، هلا ءواحلر الدينء النسب كف، إال إبذهنا

 .(2)النسيب

إذا زوج األب أو اجلد البكر الصغرية أو البالغة بغري إذهنا من معيب ففيه  الثالثة:
 :(3)طرق

  :نالعراقيني فيه قوال [أ/186]وبه قال أكثر  :أحدها

 .أنه ال يصح :أصحهما

األب أو اجلد عدم الكفاءة فالنكاح ابطل  لـمفإن ع، واثنيها: تنزيلهما على حالني
 .فهو صحيح، وإن جهاله

 واثلثها: القطع ابلبطالن مطلًقا.

وال شك يف جراين  :قال اإلمام والغزايل، هل فقوالنجبطل وإن  لـم: إن عورابعها
 .(4)اخلالف يف سائر خصال الكفاءة

فإن قلنا: يصح فهل يثبت ، : وقد حكاه فيها القاضي ومجاعة من العراقينيقلت

                                         
 (.1/81انظر: روضة الطالبني )( ٢)
 (.1/211انظر: العزيز )( ١)
 (.1/28٠انظر: العزيز )( 1)
 (.2/81الوسيات للغزايل ) (،٢١/٢2٠انظر: هناية الـمطلب )( 1)
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، : وجهانوقيل، (1)وجيب عليه الفسخ فيه قوالن، لألب واجلد اخليار يف صغرها
 :(2)يف حمل القولني على طريقني، لـمن يف حال العطاليقطعوا ابلب لـمواختلف الذين 

 اه فال خيار قطًعا. لـمزوج؛ فإن عأهنما فيما إذا جهال حال ال :أحدمها

: أهنما مطردان يف احلالني وهو مقتضى إطالق األكثرين؛ فإن كانت البكر امواثنيه
 :(3)ففي ثبوت اخليار هلا وجهان، ابلغة أو صغرية فبلغت

 .نعم :أصحهما

يثبت  هل خليار يف ثبوته للصغرية بعد بلوغها مبين على أنهاوظاهر كالم بعضهم أن 
 . (4)يثبت هلا وإال ثبت لـم، إن أثبتناه له ؟م الللويل أ

يف عيب من خصال الكفاءة و لـميتعرضوا إلثبات اخليار يف غري ا لـمو  :قال اإلمام
  .يب دون سائر خصاهلاع: إثباته ابلالثالث، ثالثة أوجه هإثبات

ا ئمث ابن أنه ليس كف، نفرد برضاها برجل جمهول احلاللـمولو زوجها وليها اقال: 
إذا زوجها من جمهول  :وخالفه البغوي فقال، (5)امن غري عيب فال خيار اتفاقيعين 

 .(6)إبذهنا فبان فاسًقا كان هلا اخليار
  

                                         
 (.1/28٠انظر: العزيز )( ٢)
 (.1/28٢انظر: العزيز )( ١)
 انظر الـمصدر السابق.( 1)
 (. 1/28٢العزيز )انظر: ( 1)
 (.٢١/٢2٠انظر: هناية الـمطلب )( 2)
 (.2/١٩٩انظر: التهذيب )( 2)
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ُيفُاجتماعُاألولياءُ:ُالفصلُالثامن
ُ:وفيه مسألتان

بنيهم خوة وبنيهم أو األعمام و رأة وليان فأكثر يف درجة كاإللـمإذا اجتمع ل األوىل:
وال يشرتط ، ءها إبذهنا من كفجيفلكل منهم االستقالل بتزو ، قعتلـمأو عصبة ا

أو ورع  لـمأن يزوجها أسنهم وأفضلهم بع واألوىل، اجتماعهم خبالف استيفاء القصاص
  .(1)برضى الباقني

 .(2)وال يكره ترك اإلذن له :قال اإلمام، ويستحب أن أيذنوا له

وإن  مث األسن وال يكره تقدمي غريه، مث األورع، قدم األفقه، فإن تعارضت هذه اخلصال
تزويج ممن ترضاه فال، ظر؛ فإن تعدد اخلاطبن يتواله نُ أمنهم  كلٌ   إن أذنو  ،تزامحوا

زوجوين  [ب/186] :فإن قالت، إن رضيتهما مجيًعاف، رأة فيزوجها من وافقها عليهلـما
مر ابلتزويج ينظر القاضي يف أصلحهما وأي :تويل والبغويلـمقال الفوراين وا، من أحدمها

 .(3)منه

لة؛ ألن  ضَ يزوجها السلطان ممن خيتاره منهما وقد صار األولياء عَ  :اورديلـموقال ا
 .(4)كالً ميتنع ممن رضيه اآلخر

فهو الذي يتوىل ، وإن احتد اخلاطب فإن أذنت لواحد معني، وال جتيء القرعة هنا
أو ،  تزوجيي من فالنأذنت لكل منكم يف :وإن أذنت للكل أبن قالت، العقد دون غريه

قرع بينهم فمن خرجت قرعته  أُ ، فمن شاء من أوليائي يزوجين منه، أذنت يف تزوجيي منه

                                         
 (.1/8(، العزيز )2/8٩انظر: الوسيات )( ٢)
 (.٢١/٩2انظر: هناية الـمطلب )( ١)
 (.1/81، الروضة )(1/8العزيز )، (2/١8١انظر: التهذيب للبغوي )( 1)
 (.٩/11انظر: احلاوي الكبري )( 1)
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 :(1)فزوجها منه فوجهانابدر غريه فإن ، كان أوىل

وتردد اإلمام يف أن وجه الصحة خيتص مبا إذا أخرجوا القرعة ، أنه يصح :أصحهما
اوردي اخلالف راجًعا إىل لـموجعل ا، م أيًضاأو جيري فيما إذا أخرجها احلاك، أبنفسهم

 ؟أن القرعة هل تعينه لالستحقاق أو األولوية

، يصح :وعلى الثاين .ولو أذن فيه ألحدهم كان انئًبا عنه، ال يصح :فعلى األول
 .(2)باشر قائم حبق نفسهلـموا هولو أذن ألحدهم كان اتركا حلق

 :ولو قالت .(3)قرع السلطانلـمون اوال يكره له التزويج إال أن يك :قال اإلمام
كما لو قال هلم ،  نعم :أظهرمها :(4)زوجوين ففي اشرتاط اجتماعهم على التزويج وجهان

ألحد  أو أذنتُ ، ابفالن زوجً  أو رضيتُ ، أن أتزوج رضيتُ  :ولو قالتبيعوا هذا. 
 :(5)وجهان ؟فهل لكل واحد تزوجيها، تعني واحًدا لـمأوليائي يف التزويج و 

ففي ، وعلى هذا لو عينت بعد ذلك واحًدا، نه منصوصإوقيل ، نعم :رمهاأظه
 :(6)انعزال الباقني وجهان

  .(7)وهو ما أورده البغوي ال ينعزلون :أحدمها

 .(2)ينعزلون (٢) : وهو ما أورده العباديواثنيهما

                                         
 (.8/1انظر: العزيز )( ٢)
 (.٩/٢١٢انظر: احلاوي الكبري )( ١)
 (.٩/11انظر: احلاوي الكبري )( 1)
 (. 1/88انظر:روضة الطالبني )( 1)
 (. 1/88ة )(، الروض8/1انظر: انظر: العزيز )( 2)
 (.8/1انظر: العزيز )( 2)
 (.2/١٩٠انظر: التهذيب للبغوي )( 1)
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  (3)؟فهوم هل هو حجةلـمعلى أن ا مهاتأخرين بناءلـما بعضُ  ىقال البغوي: ورأ

وحكى القاضي الوجهني ، (4)وَغلَّط الشاشي من قال بغريه، النووي األول وصحح
، األظهر أنه ال ينعزل :وقال، مث أذنت فيه آلخر، فيما إذا أذنت لواحد يف التزويج

 .(5)وطردمها يف نظريه يف التوكيل يف البيع

األم  الثانية: لو زوجها أحد األولياء برضاها بغري كفء دون رضى الباقني فالنص يف
  (1) يف اإلمالء على أن للباقني االعرتاض ونصَّ ، (2)واملختصر على أن النكاح ال يثبت

  :(8) ولألصحاب طرق/أ[ 187]

  .القطع أبنه يصح ويثبت هلم اخليار :أحدها

                                                                                                                                                = 
هــو:   بــن أ ــد بــن   بــن عبــد هللا بــن عبــاد اهلــروي أبــو عاصــم العبــادي، تتلمــذ علــى أيب  (٢)

ه(.  128إســحاق اإلســفرايين مــن مصــنفاته: الــزايدات، وزايدات الــزايدات، واملبســوط تــويف ســنة ) 
(، طبقـــات الشـــافعيني البـــن كثـــري ص ٢٠2-1/٢٠1شـــافعية الكـــربى للســـبكي )انظـــر: طبقـــات ال

(111.) 
 (.1/88انظر:روضة الطالبني )( ١)
ية مفهوم الـمخالفةم فقد ذهب احلنفية إىل نفي حجيته، ( 1) اختلفت آراء األصوليني حول حجِّ

الل به على ستدووافقهم ابن حزم الظاهري، وذهب مجهوُر األصوليني إىل أنه حجة يصحُّ اال
شرح (، ٢2٩-٢1٩(، تقومي األدلة )1١1-١8٩الفصول يف األصول )انظر:  األحكام الشرعية.
اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  (،٢/11٠(، الربهان للجويين )٢/11٢اللـمع للشريازي )

كشف األسرار لعبد العزيز البخاري (،  ١/١١1روضة الناظر البن قدامة ) (،1١1-121/١)
 (.٢8١إرشاد الفحول للشوكاين )(، ١/١21)
 (.1/88انظر:روضة الطالبني )( 1)
 (.8/1انظر: العزيز )( 2)
 (.١١٢(، املختصر ص )2/1٠انظر: األم ) (2)
 (.٩/٩٩(، احلاوي )١1٢انظر: التتمة ص ) (1)
 (.2/1١8(، الروضة )1/28٠(، العزيز )١1٢(، التتمة ص )٩1-٢١/٩2انظر: النهاية ) (8)
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   .القطع أبنه ال يصح :والثاين

 أنه ال يصح. :أصحهما ،أن فيه قولني وهو األظهر :والثالث

ويل عاملا بعدم كفاءته بطل وإن مل يعلم صح وثبت اخليار وصححه إن كان ال :الرابع
وقد تقدم نظري هذه الطرق يف تزويج اجملرب وأجرى البغوي القولني فيما إذا  ،(٢) املاوردي

زوجها أحدهم بغري رضاها والتصوير فيما إذا أذنت يف التزويج من غري تعيني زوج 
 وجوزانه.

ُفروع

 ياء من غري كفء برضاها ورضي الباقني فاختلعت منه مثَّ لو زوجها أحد األولاألول:ُ
 : (١)طريقانجها أحدهم منه برضاها دون إذن الباقني فوَّ زَ 

ولو امتنعوا فلهم  ،إنه على اخلالف :وقيل ،القطع ابلصحة لرضاهم املتقدم :أحدمها
 ذلك بال خالف.

وارثه أن األخ زوجها  لو زوج أخته فمات الزوج فادعى :قال الشافعي رمحه هللاُ:الثاين
 .(1) جين برضاي فالقول قوهلا وترثوَّ زَ  :من غري رضاها وأهنا ال ترث فقالت

وإن ماتت مل يرثها ألن  ،هتْ ثَـ رِ وَ و قال رجل هذه زوجيت فتسكت فمات ل :قالالثالث:ُ
 .(1) إقراره يقبل عليه دوهنا ولو قالت هذا زوجي فسكت فماتت ورثها وإن مات مل ترثه

يزوجها سئل الشيخ ابن الصالح عما لو أذنت من ال ويل هلا للعاقد يف البلد  :الرابع
من فالن بكذا ويف البلد عقاد فهل لكل منهم أن يزوجها فقال إذا اقرتنت إبذهنا قرينة 

                                         
 (.٢٠٠-٩/٩٩احلاوي )انظر:  (٢)
 (.2/8٩(، الوسيات )٩/٩1انظر: النهاية ) (١)
 (. ٩/١٢٠(، البيان )٩/٢١8( نقال عن اإلمالء، احلاوي )٢11انظر: الشامل ص ) (1)
 انظر: املصادر السابقة. (1)
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تقتضى التعيني مثل إن سبق إذهنا قريبا ذِكر عاقد متعني أو كانت تعتقد أنه ليس يف 
خيتص وال يعم وال جيوز لكل عاقد تزوجيها وإن مل يكن  البلد إال عاقد واحد فإذهنا 

 . (٢) كذلك فيجوز لكل عاقد يف البلد تزوجيها هذا مقتضى الفقه ووجهه

فإن قالت  عني الزوج وجوزانه وهو الصحيح بلفظ واحدومل ت لولينيالرابعة: أذنت 
ون رجوعا أذنت لكل منكما يف تزوجيي أو بلفظني على الصحيح أن إذهنا للثاين ال يك

خر من عمرو أو أذنت ألحد منهما يف ، فزوجها أحدمها من زيد واآلعن اإلذن األول
أو وكل الويل اجملرب رجال فزوجها هو  ،التزويج من زيد ولآلخر يف التزويج من عمرو

فإن  ؛من زيد واآلخر من عمرو أحدمها/ب[ 187]والوكيل من اثنني أو رجلني فزوجها 
صح عقد  وإن كان أحدمها كفؤا واآلخر غري كفء ،(١) عقدمل يكوان كفؤين بطل ال

وإن كاان كفؤين فإما أن يتوافق الزوجان والويل على حال العقد  ،(1) دون غريه الكفء
 أو خيتلفون فيه.

 :(4)أن يتفقوا عليه فللنكاحني خسة أحوال :القسمُاألول

سواء ، لثاين ابطلالسابق فالسابق صحيح وا لـمأن يسبق أحدمها اآلخر ويع أحدها:
 .دخل الثاين هبا أم ال

يدخل هبا واحد منهما فهي خلية وال مهر  لـمفإن ، أن يقعا معا فيبطالن الثانية:
وإن دخل هبا أحدمها فعليه مهر مثلها ، ولكل منهما العقد عليها، على واحد منهما

، ما مهر مثلهاوإن دخال هبا فعلى كل منه، وله العقد عليها يف زمن عدته، وعليها العدة

                                         
 (.1١٩-١/1١8انظر: فتاوى ابن الصالح ) (٢)
 (.٢١1-٢١١(، خمتصر املزين ص )11-2/11انظر: األم ) (١)
 (.٩/٢١1انظر: احلاوي ) (1)
(، ١٩٢-2/١٩٠(، التهذيب )٢1٠-٢١/٢١1، النهاية )(٢١2-٩/٢١١احلاوي )انظر: ( 1)

 .(2-8/1العزيز )
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وليس للداخل أوال العقد عليها إال بعد ، وعليها لكل منهما عدة تبدأ أبسبقهما إجابة
 انقضاء العدتني وللثاين أن يتزوجها يف العدة الثانية ال األوىل.

، حتمل األمران فال ميضي واحد منهمااو ، عيةلـمالسبق وال ا لـمأن ال يع الثالثة:
، فقد حكمت ببطالنه، كاان قد سبق أحد النكاحني  إن :ويستحب للحاكم أن يقول

 .(1)ويثبت للحاكم هذه الوالية يف هذه احلالة للحاجة

مث نسي وتعذرت معرفته فالنكاح موقوف حىت ، أن يكون سبق واحد معني الرابعة:
، وال لثالث تزوجها إال أن يطلقاها أو ميوات، وليس ألحدمها وطؤها، يتبني احلال

ويطلق اآلخر ومنهم من أجرى ، د آخرمها موات أو ميوت أحدمهاوتنقضي العدة بع
 يف اخلامسة. آتينيلـاالقولني 

وأيس من معرفته ، اميتعني السابق منه لـمو ، سبق أحد النكاحني لـمأن يع اخلامسة:
 ؟فهل يلحق ابحلالة الثالثة أو الرابعة

  :(2)فيه طريقان

على هذين الوجهني  ،عتان يف بلدفيه قوالن كالقولني فيما إذا وقعت مج :أحدمها
 .(1)ويعيدون مجيًعا الظهر، صح واحدة منهماتبطالن ويعيدون مجعة أخرى أو ي

نصوص أنه ال ميضي نكاح واحد منهما كما يف لـمذهب والـموهو ظاهر ا :أحدمها
ُ.احلالة الثالثة

 .(1) تويللـموصححه ا، بعةاواثنيهما: أنه يتوقف كما يف الر 

                                         
 للحالة. :يف )ز(( ٢)
 (.1/88(، روضة الطالبني )8/2انظر: العزيز)( ١)
 (.٢١/٢١8انظر: النهاية ) (1)
 .(8/2يز)العز (، ٢١2-٩/٢١1(، احلاوي )١1٩انظر: التتمة ص ) (1)
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 القطع ابألول. :والطريقُالثاين

ُالتفريع:ُ

ويف اخلامسة على الصحيح  [/أ188]، حيث قلنا ال نكاح يف احلالة الثالثة
وهو كالوجه يف أن ، أنه البد من إنشاء فسخ :وفيه وجه، شهور أهنما ابطالنلـمفا

وعلى هذا ففي من  (1)وصححه الغزايل، انفساخ البيع بعد التحالف يتوقف على الفسخ
 .(3)أنه يتواله احلاكم :: أشبههما(2)الثة أوجهيتوىل الفسخ ث

رأة لـما لـموال ع، صاحبه لـمأحدمها ع (1)[عِ يدَّ ] لـمقال الروايين: وإمنا يفسخه إذا 
 .(5)أبنه سابق

والثالث: أن لكل واحد  .واله دون الزوج ودون مراجعة احلاكمتترأة لـمواثنيهما: أن ا
 .من الزوجني الفسخ

شرتط أحد اجتماعهم على الفسخ ولو وجد كان فسًخا ي لـمقال اإلمام: و 
  .(6)ابلرتاضي

 .وقد حكي اخلالف فيه يف كتاب اخللع، ائز قطًعاجوهو  :(7)قال يف البسيط

وإن قلنا: ابلصحيح أهنما ابطالن فهل ، وإن أطلق الزوجان فال حاجة إىل فسخ

                                         
 (. 1/8٩(، روضة الطالبني )2/٩٠انظر: الوسيات )( ٢)
 ( 8/2انظر: العزيز)( ١)
 انظر: الـمصدر السابق.( 1)
 يف األصل: )يدَّعي( واملثبت من )ز( وهو الصواب حنواي. (1)
 (.٩/٢١1انظر: حبر الـمذهب )( 2)
 (.٢١/٢١1انظر: هناية الـمطلب )( 2)
 .٢8٢انظر: البسيات ص( 1)
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 (٢) ؟ يكوانن ابطلني ظاهرًا وابطًنا أو ظاهرًا فقط

 :(2)فيه وجهان

كان احلال يوًما حكم  السابق منهما حىت لو زوجةوهي يف الباطن ، ظاهرًا :أحدمها
  .وإن كانت قد نكحت اثلثا، ابلزوجيةله 

ولو كانت ، حيكم للسابق ابلزوجية لـمفلو كان احلال يوًما ، ظاهرًا وابطًنا :واثنيهما
 .استمر نكاحه اثلثًا من نكحت

واخلالف يف أهنما يبطالن ويرتفعان ، ذا اخلالفقال الرافعي: ويشبه أن يقال: ه
واالختالف يف العبارة لكن قال ، أم حيتاجان إىل الرفع والفسخ شيء واحد، بنفسهما

، يفسخ لـمأو ، فسخت نكاح من سبق وإذا فسخ :أن يقول احلاكم ختيارالبغوي: اال
  .انتهى (3)ويف الباطن وجهان، فال نكاح بينهما يف الظاهر

فإنه خصص اخلالف ابنفساخه ابطًنا مبا ، اوردي أيًضا يقتضي أنه غريهـملوكالم ا
وصحح األول وقطع القول ابلبطالن ابطًنا على القول ، إذا قلنا حيتاج إىل فسخ احلاكم
 .(4)أبنه ال حيتاج إىل فسخ احلاكم

وقع يف الباطن ، وينبغي أن يقال األصح أنه إن جرى فسخ من احلاكم قال النووي:
 .(5)فالوإال 

 (2)[...]على  يف اخلامسةو ، ذهبلـمالرابعة على ا وحيث قلنا: ابلتوقف يف احلالة

                                         
 (.8/2العزيز)ظر: ان (٢)
 (.8/2(، العزيز)٩/٢١1(، حبر الـمذهب )٢١2-٩/٢١1انظر: احلاوي )( ١)
 (. 8/2(، العزيز)2/١٩٠انظر: التهذيب )( 1)
 (.٩/٢١1انظر: احلاوي )( 1)
 (.1/٩٠انظر:روضة الطالبني )( 2)
 بياض يف األصل بقدر كلمة وليست موجودة يف )ز(. (2)
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 :(1)وجوب نفقتها وجهان ففي

 .ال :أظهرمها عند اإلمام

نعم فيوزع عليهما فإن ظهر سبق أحدمها بعينه رجع ، وبه أجاب ابن كج :هماواثني
 اآلخر عليه مبا أنفق.

، فق بغري إذن احلاكمأنإمنا يرجع إذا  :الوحيتمل أن يق: (١)قال أبو عاصم
ولو مات أحدمها ، هر فال جيب عليهما قطًعالـموأما ا، وهبذا جزم ابن كج [/ب188]

أو  تبنيوقف من تركته مرياث زوجة ولو ماتت وقف من تركتها مرياث زوج إىل ال
 .(3)االصطالح

ُالثاين: ن أالزوجني  أن خيتلفوا يف حال العقد أبن ادعى كل واحد من القسم
على الويل أو على  وأ خرن يدعي ذلك على اآلأما إف، وأهنا زوجته، نكاحه سابق

 :فوجهان خرالزوجة؛ فإن ادعاه على اآل

أهنا ال تسمع ونسبه الرافعي إىل األكثرين والقاضي إىل ، وهو ظاهر النص :أحدمها
 .(4)راوزةلـما

دي والعبادي أهنا تسمع اور لـموبه أجاب ا، : ونسبه إىل العراقينيواثنيهما
  .(5)ويتحالفان

ل إن تمِ وهو حمُ ، راجع هيبل تُ ، رأة حباللـما لـموال جمال له إن زعما ع :قال اإلمام

                                         
 (.8/2(، العزيز)2/٩٢(، الوسيات )٢١/٢1٢انظر: هناية الـمطلب )( ٢)
 (.٩٠هو العبَّادي سبقت ترمجته ص ) (١)
 (.8/2انظر: العزيز)( 1)
( 1٩٠)ص(، الـمطلب العايل 8/8(، العزيز)٩/١٠2(، البيان )2/٩٠انظر:الوسيات )( 1)

 .(11٩٠بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة: )
 فيتخالفان. :يف )ز(( 2)
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 .(2)اوردي فرضه يف احلالة الثانيةلـمفا .(1)هالـمادعيا عدم ع

وحيتمل أن يقرع احلاكم بينهما يف البداية ابلتحليف وحيتمل أن يبدأ مبا  :قال اإلمام
للحالف كذا قاله  ىف أحدمها دون اآلخر قضفإن حل أجاب القاضي (3)ابألولو  ،شاء

 .(4)اورديلـماإلمام والرافعي وا

ومن ، رأةلـمويبقى للحالف خصومة بينه وبني ا، انقطعت خصومتهما قال القاضي:
، تبايعني؛ فإن وطئها الناكل من بعد فهو زانلـمنهما مجع بني النفي واإلثبات كامحلف 

وإن كان من قبل فبالعكس وهي حمرمة على احلالف ، ال يلحقه الولد وال مهر وال عدةو 
وال نفقة هلا يف العدة على أحدمها إال أن تكون حاماًل ففيها ، نقضي عدة الناكلتحىت 
 .(5)شكالوإن حلفا أو نكال فهو كما لو اعرتفا ابإل، قوالن

ابحلاكم قواًل واحًدا خبالف ما  إذا نكال ال ينفسخ نكاحهما إال :اورديلـموقال ا
 .(6)إذا حلفا فإن فيه اخلالف

ا وإن كان جمربًِ ، (7)تسمع قطًعا لـما يكن جمربًِ  لـمفإن ، وإن ادعيا على وليها
 :(8)فوجهان

                                         
 (.8/8(، العزيز)٢١/٢1١الـمطلب )انظر: هناية ( ٢)
  .(٩/٢١1)انظر: احلاوي الكبري ( ١)
 (.٢١/٢11انظر: هناية الـمطلب )( 1)
(، 2/٩٢(، الوسيات )٢١/٢11(، هناية الـمطلب )٩/٢١1)انظر: احلاوي الكبري ( 1)

 (.8/8العزيز)
 عايل(، الـمطلب ال1/٩٢(، روضة الطالبني )8/8(، العزيز )٩/٢١2انظر: احلاوي )( 2)

 .(11٩٠بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة: ) (1٩1-1٩2ص)
 (.٩/٢١2انظر: احلاوي )( 2)
 (.1/٩1(، روضة الطالبني )8/٢٠انظر: العزيز )( 1)
 (. 1/٩1(، روضة الطالبني )8/٢٠(، العزيز )٩/١٠2(، البيان )2/٩٠انظر: الوسيات )( 8)
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 ىدع يُ رب ن يف كل جمايومها جار  ،و صغريةأسواء كانت كبرية  ،هنا تسمعأ :أظهرمها
وإن كانت ، نكاحها صغرية حلف األب ىدعلـموعلى األظهر إن كان ا، عليه اإلنكاح

 فإن حلف كان، أهنا حتلف، (1)وهو جواب ابن احلداد :أشبههما :ابلغة فوجهان
، الرد ثبت نكاحه ميني دعيلـمفحلف ا (١)فإن نكلت، ليف البنت أيًضاحتدعي لـمل

دعي ثبت لـموإن نكل األب وحلف ا، على الصحيح [/أ189] /وكذا لو أقرت 
 .النكاح

 .(3)الدعوى بكرًا كانت أو ثيًبا كانتقال البغوي: إذا كانت ابلغة  و 

وإن ، بق أحدمها فذاكفإن سَ ، وإن ادعيا عليها والبد من تقدمي دعوى أحدمها
سائر فيه اخلالف اجلاري يف  ؟مهاقدم القاضي أحدَ يأو ، حضرا مًعا فهل يقرع بينهما

 :فرض على وجهنيتالدعوى عليها مث ، دعاوىال

سبق أحد  لـمعت لـمفإن كانت صيغة الدعوى أهنا ، ها ابلسبقلـمأن يدعيا ع :اأحدمه
وإن ادعى كل ، وسيأيت من بعد ما خيالفه .(4)سمع كذا ذكره الرافعيت لـمالنكاحني 

فإن ، (5)رأة ابلنكاحلـمسبق نكاحه انبىن على القولني يف قبول إقرار ا لـممنهما أهنا تع
                                         

. ولد يوم مات الـمزين، كان كثري جعفر الـمصريهو: أبوبكر،   بن أ د بن   بن ( ٢)
احلديث ولـم  دث عن غري النسائي، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وخيتم كل يوم وليلة، من مؤلفاته 

 هــ. 112الفروع وذيل الفضل. حج ومرض فلـما وصل إىل اجلب تويف عند البئر واجلميزة سنة 
 (.1/1٩انظر: طبقات الشافعية للسبكي )

  -بفتح الكاذ، وكسرها عند بعضهم–النُّكول: الرجوُع، واالمتناع، يقال: "َنكل  (١)
"م إذا رجَع عن شيء  أراَدُه، وامتنَع عنه، وِمنم ذلك: "الّنكوُل -بضم الكاذ–عن األمر، يَنُكل 

 عليها، و "النكوُل عن الشهادة"م االمتناُع عن أدائها.اليمني"م االمتناُع منها، وترُك اإلقدام  عن
 (.112حترير ألفاظ التنبيه ص)(، و ٢٢1-2/٢٢2) انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر

 (.8/1١8)انظر: التهذيب ( 1)
 (.8/8انظر: العزيز )( 1)
 انظر الـمصدر السابق.( 2)



 [ 99 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

وإن كان يف مساعهما يف ، عوى عليها وال تعني السابق منهمايسمع الد لـمقلنا: ال يقبل 
كالبينة أو    (٢)الرد تفريًعا على هذا القول خالف ينبين على أن ميني به حق اخللية

  ر.كاإلقرا

 وهو، عتوإن قلنا ابلصحيح أنه يقبل مسُ ، (2)وال أييت ذلك هنا لتعلقه بثالث
وهو خالف  م مساعها إىل اجلديدوعد، ونسبه الفوراين إىل القدمي (3)نصوصلـما
 .لنكر وتنكتأو ، نكر وحتلفتأو ، وحينئذ فإما أن تقر به لواحد، (4)عروفلـما

لثاين أن لوهل ، إليه يف احلال لـمأن تقر لواحد فتثبت زوجيته وتسُاحلالةُاألوىل:
يف اجلديد مبنيان على أهنا لو أقرت له بعد  (5)فيه قوالن ؟يدعي عليها وأن حيلفها

 :(6)نوفيه قوال، قرارها ابألولإ

وإن قلنا: يغرم مسعت دعواه ، فيما إذا أقر بشيء مث أقر به لغريه (1)ة القوليةلولالغرم ابحلي

                                         
ى عليه عن عى عليه، وصورشا: أن كمتنع املدَّ كمني الرد: تكون على املّدِعي، بعد نكول املّدعَ  (٢)

، فريدها القاضي على املدَّعي، فيحلف على دعواه، ويستحق ما اّدعاه. انظر: احلاوي اليمني
(٢1/٢١1.) 
 .(11٩٠بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة: ) (1٠٠)ص انظر: الـمطلب العايل( ١)
 (.2/٢8انظر: األم )( 1)
هناية انظر: منصوصا عليه يف األم والـمختصر وحا معدودان من اجلديد. لكون السماع ( 1)

 (.٢1/128الـمطلب )
 (.8/8(، العزيز )٩/١٠1(، البيان )2/٩٢انظر: الوسيات )( 2)
 انظر: الـمصادر السابقة.( 2)
ولية  احليلولة القو  َجز.ك": أي: حَ احليلولة: هي املنُع من الشيء، يقال: "حاَل الشُئ بيين وبين (1)

كالفعليةم موجبة للضمان، فيما ال ُيستدرك، كالطالق والعتاق، وفيما كمكن تداركه ابلتصادق 
       : وجوُب الضمان، فإذا رجع الشاهدان بعد احلكم،-عند اجلويين ر ه هللا–قوالن: أقيُسهما 

(، 1/11) انظر: النهاية كانت الشهادة بطالق، أو عتاقم ضِمنام إذ ال ُيستدركان ابلتصادق.و 
 (.١/٢2٢األشباه والنظائر للسبكي )
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ُحتصل الزوجية. لـموله حتليفها رجاء أن يقر فيحلفها وإن ، عليها

نة كالبي وأال يغرم فقوالن مبنيان على أن ميني الرد بعد النكول كاإلقرار  وإن قلنا:
، وإن جعلناها كالبينة فله أن يدعي وحيلف، تسمع لـمإن جعلناها كاإلقرار وهو األصح 

 هما توجيًها مستقاًل.هتوجيو ينب القولني على قويل الغرم  لـمومن األصحاب من 

وإن أنكرت فله ، (1)تسمع عليها فأقرت له أيًضا ففي الغرم له القوالنفإن قلنا: 
فإن نكل ، وإن نكلت ردت اليمني عليه، خلصومةحتليفها؛ فإن حلفت انفصلت ا

 :(2)وإن حلف فإن قلنا: ميني الرد كاإلقرار فوجهان، انفصلت أيًضا

 .: أهنما كإقرارين وقعا مًعا فيبطل النكاحان مًعاأحدمها

ففي ، كون زوجة األولتأهنما إقراران مرتبان ف [/ب189]وعليه اجلمهور  :واثنيهما
 هنا فوجهان.، الثاين إحالف األول لو طلبو ، نرجوع الثاين عليها القوال

 :(3)هنا كالبينة فوجهانإ وإن قلنا:

اوردي لـمواقتصر عليه ا (1)وهو قول ابن أيب هريرة، حيكم ابلنكاح للثاين :أحدمها
  .والبغوي

القدمي وبه ف، أهنا ابقية يف نكاح األول (2)واثنيهما: وصححه مجاعة منهم الصيدالين

                                         
 (.٩/١٠1(، البيان )٢12-٢١/٢11انظر: هناية الـمطلب )( ٢)
 (.8/٩انظر: العزيز )( ١)
 (.8/٩(، العزيز )8/1١8)(، التهذيب ٩/٢١2انظر: احلاوي )( 1)
، وعلَّق هو: أبو علي، احلسن بن احلسني بن أيب هريرة، الفقيه الشافعي، شرح خمتصر املزين (1)

هـ. 112العراقيني، تويف سنة  عنه الشرح أبو علي الطربي، وله مسائل يف الفروع، وانتهت إليه إمامة
 (.١/٢١2، طبقات ابن قاضي شهبة )(٢٢1-٢/٢٢١انظر: طبقات الفقهاء للشريازي )

ر،   بــــن داود بــــن   الــــداودي، أبــــو بكــــر، املعــــروذ ابلصــــيدالين، نســــبًة إىل بيــــع العطــــهــــو  (2)
والداودي نسبة إىل أبيـه داود، وهـو تلميـُذ أيب بكـر القفـال املـروزي، َشـرََح "خمتصـر املـزين"، ولـه شـرٌح 
= 
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فتحلف فيندفع ، أن الدعوى تسمع عليها وحتلف رجاء النكول :(٢)قال أبو إسحاق
 .نكاح من أقرت له أوالً ال ليغرمها شيًئا

 :(2)ويف ثبوت نكاحه على هذا وجهان

 ،عن القدمي (5)دمحم (1)]أبو[و  (3)ثبت وهو ما حكاه الشيخان أبو حامدي :أحدمها

                                                                                                                                                = 
احلــداد"، قــال اإلســنوي: "وهــو شــرٌح جليــٌل، عزيــُز الوجــود"، ومل يــذكر َمــن تــرجم لــه  علــى "فــروع ابــن

الشـافعية البـن  طبقـات (،٢1٩-1/٢18) ينظر: طبقات الشـافعية للسـبكي سنة والدته، أو وفاته.
   (.١٢2-٢/١٢1) قاضي شهبة

، اإلسفرائيين اإلمام األصويل هو األستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن حممَّد بن إبراهيم بن مهران(٢)
فقد كان أحد  الشافعي، شيخ أهل خراسان، الـملقَّب بركن الدين، وهو أوَّل من ُلقِّب من العلـماء،

الـمجتهدين يف عصره فقيًها متكلـما أصولي ا، له آراٌء أصوليٌة مشهورٌة ومصنَّفاٌت عديدة منها: 
جامع احللي يف أصول الدين، والردُّ على الـملحدين، والتعليقة النافعة يف أصول الدين، تويف سنة 

(، وفيات األعيان ٢/٢18(، معجم البلدان لياقوت )٢٠2ـ. انظر: طبقات الشريازي )ه1٢8
 (.٢/١8البن خلكان )

 (.8/٩(، العزيز )2/٩٢انظر: الوسيات )( ١)
بن أيب طاهر شيخ  أبو حامد اإلسفراييين: هو: األستاذ العالمة أ د بن   بن أ د( 1)

 ع السنن من الدارقطين، وحدث عنهالشافعية ببغداد حدث عن ابن عدي وأيب بكر اإلمساعيلي ومس
تويف ر ه هللا سنة  ،ازي الـمحاملي وآخرون من تصانيفهم الر يم لَ : الـماوردي والفقيه سُ مجع منهم
(، طبقات الشافعية 11-1/2٢طبقات الشافعية الكربى ) (،٢1/٢٩1هــ. انظر: السري )1٠2

 (.٢11-١/٢1١البن قاضي شهبة )
 )ز(.سقات من األصل واملثبت من  (1)
والد إمام احلرمني. تفقه بنيسابور  هو: أبو   عبدهللا بن يوسف بن عبدهللا الطائي اجلويين( 2)

على أيب الطيب الصعلوكي ومبرو على أيب بكر القفال، وله من التواليف: كتاب التبصرة يف الفقه، 
اب التعليقة. وهو صاحب وجه يف الـمذهب وكان يرى تكفري من كذب على وكتاب التذكرة، وكت

 هــ. 118النيب صلى هللا عليه وسلـم. تويف سنة 
 (.2/11(، طبقات الشافعية للسبكي)٢1/2٢1انظر السري )



 [ 112 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

حيلف ال يتوجه  لـملقدمي كالبينة وإذا ألن ميني الرد يف ا (٢) ونسبه املاوردي إىل ابن خريان
 رأة. لـماليمني على ا

 .فوه وحكى الفوراين عن القفال أنه ال خالف فيهواثنيهما: أنه ال يثبت نكاحه وضعَّ 

واختصرت قلت: هل يثبت النكاح لألول أو للثاين أو ، بين عليهلـموإذا تركت األصل ا
 : (2)ثالثة أوجه هفي ؟يندفع نكاحهما معا

وحيث تغرم فالواجب عليها ما يغرمه ، (3)قر له أوال غرمت للثاينلـمبت نكاح اإن ث
 . صفه على خالف فيهنثل أو لـموهو مهر ا، شهود الطالق إذا رجعوا

وإن أقرت ، : الواجب فيه ما جيب على من أفسد نكاحها ابلرضاع وقال الفوراين
ويف الغرم ، ارها على األوليقبل إقر  لـمللثاين بعد األول يف جواب الدعوى أو غريه 

  .(4)القوالن

وعليها أن تعتد ، يغرم فلو مات األول صارت زوجة الثاينفإن قلنا: : اورديلـمقال ا
، إن كان أصاهبا ءوأطول عديت الوفاة والوط، يكن أصاهبا لـممن األول عدة الوفاة إن 

 .(5)وحيرم على الثاين يف زمن عدة األول

حتليفها للثاين بعد إقرارها لألول جيراين فيما إذا أنكرت  قال القاضي: والقوالن يف
                                         

، أحد أئمة املذهب الشافعي،  ابن خريان هو أبو علي احلسني بن صاحل بن خريان البغدادي (٢)
كان إمامًا فقيهًا زاهدًا ورعًا تقيا، حسن املذهب، عرض عليه القضاء فامتنع، ومسر اببه لذلك، 

هـ(.انظر: اتريخ بغداد 1١٠جالس ابن سريج وأدرك مشاخيه كاألمناطي، وغريه، تويف سنة )
، طبقات ابن قاض 1/11٢ (، طبقات الشافعية للسبكي:٢/28(، سري أعالم النبــالء )8/21)

 (.٢/٩١شهبة )
 (.8/٩انظر: العزيز )( ١)
 للجاين. :يف )ز(( 1)
 (.8/٩(، العزيز )2/٩٢انظر: الوسيات )( 1)
 (.8/٩(، العزيز )٩/٢١2انظر: احلاوي )( 2)
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 (1)أو نكلت عن اليمني فحلفت على سبقه ، فأقام عليها بينة بسبق نكاحه، لألول
 انتهى.

 :(2)يجينقال أبو حامد واتبعه البند، يف جواهبما نكاح كل منكما سابق :ولو قالت
  .يبطل النكاحان

وكذا ، طالب ابجلوابتبغي أن تكون الدعوى ابقية فين :وقال (3)وأنكره ابن الصباغ
السابق وإال جعلناك انكلة  [/أ191] /فقال: يقال هلا إن عينت (1)حامليلـمقاله ا

 .(5)ورددان اليمني عليهما

ُالثانية: قال اإلمام: ، به لـمحلف على نفي العتابلسبق ف لـمن تنكر العأ احلالة
نكر حيالفهما ابتداء من غري ربط الدعوى لـموا بني الزوجني فيتحالفان داعيويبقى الت

قال: ، كما لو ادعى أحدمها على اآلخر ابتداء،  ويف كالم األئمة أهنما ال يتحالفان، اهب

                                         
 (.8/٩(، العزيز )٩/٢١2(، احلاوي )٢١/٢11انظر: النهاية )( ٢)
كان حافظ الـمذهب، وله مصنفات كثرية يف الـمذهب   هو: احلسن بن عبد هللا البندنيجي( ١)

واخلالذ، من الـمذهب اجلامع الذي قل يف كتب األصحاب نظريه، كثري الـموافقة للشيخ أيب 
 ه. 1١2حامد، بديع يف االختصار، مستوعب األقسام، حمذوذ األدلة، تويف سنة 

 . 1١8، شذيب األمساء ص ٢١٩انظر: طبقات الفقهاء ص 
بن   بن الصّباغ، البغدادّي الشافعّي،  هو أبو نصر، عبد السيد بن   بن عبد الواحد( 1)

 شيخ الشافعية ابلعراق، وكانت الرحلة إليه يف عصره، وكان ورعا تقّيا نقي ا صاحلًا زاهًدا فقيًها أصولي ا
حمّقًقا، له العديد من الـمؤّلفات، منها: الشامل، والكامل يف الفقه، والعدة يف أصول الفقه، تويّف 

 .(2/٢١١لسبكي )(، طبقات ا121ه. انظر: شذيب األمساء ص)111ر ه هللا سنة 
، أبو احلسن، كان ذكيا، حسن الفهم، برع يف هو: أ د بن   بن أ د بن القاسم احملاملي (1)

الفقه، واحملاملي نسبة إىل احملامل اليت  مل عليها الناس يف السفر، له كتاب التجريد يف الفروع، 
(، ١/١٠١(، طبقات اإلسنوي )٢/11ولباب الفقه، واجملموع، وغريها. انظر: وفيات األعيان )

 (.٢1/1٠1سري األعالم )
 (.٩/١٠1البيان )(، ٢2٩-٢28شامل ص )الانظر: ( 2)
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 .(1)زللوهذا 

والذي أورده العراقيون فتنتهي ، (2)وهذا الذي أنكره هو نص الشافعي يف األم
وإذا ، (3)فيه الوجهان، تاج إىل الفسخوهل يبطل النكاح بيمينها أم حي، امينهاخلصومة بي

 ؟حلفت فهل يكفي ميني واحدة أم البد من ميينني

، ا واحدةميينا مقال ابن كج والقفال واإلمام: إن حضرا وادعيا يف جملس حلفت هل
فهل له ، وإن حضر أحدمها وادعى وحلفت له مث حضر اآلخر وادعى وأراد حتليفها

 .(5)ل خصمني ادعيا شيًئا واحًدا قاله الغزايل والرافعيوجيراين يف ك، (4)ذلك؟ فيه وجهان

وإن كل مسألة ادعى اثنان فيها ، سألةلـموكالم اإلمام يقتضي اختصاصهما هبذه ا
 .شيئا واحًدا حيلف لكل منهما مييًنا

ففي االكتفاء بيمني واحدة ، وسيأيت أن حقهما إن كان من جهة واحدة كاإلرث
يمني بفاء بيمني واحدة مبا إذا أحضرا مًعا ورضيا وخص اإلمام االكت، (6)وجهان
 .(8)وأطلق البغوي أهنما حيلف لكل منهما .(7)واحدة

ني واحدة أهنا ال ميسبق أحدمها مطلًقا كفاها  لـم: إن ادعيا أهنا تع(٩)وقال ابن داود
وهذا تصريح أبهنا  نيسبق نكاحه فالبد من ميين لـموإن ادعى كل واحد أهنا تع، هلـمتع

                                         
 (.٢١/٢18انظر:النهاية )( ٢)
 (.2/11انظر: األم )( ١)
 (.٩/١٠2(، البيان )٩/٢١2) الكبري انظر: احلاوي( 1)
 (.8/٩(، العزيز )٢١/٢18انظر:النهاية )( 1)
 (.8/٩(، العزيز )2/٩٢انظر: الوسيات )( 2)
 (.٩/١٠2(، البيان )٩/٢١2انظر: احلاوي )( 2)
 (.٢١/٢18انظر:النهاية )( 1)
 (.2/١٩١)انظر: التهذيب ( 8)
 (.٢٠٠هو الصيدالين تقدمت ترمجته ص ) (٩)
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ا تقدم عن الرافعي لـموهو خمالف ، سمع دعوامها عليها سبق أحد النكاحني مطلًقات
 .(1)ن منعهوغريه مِ 

رد اليمني عليهما فيحلف كل منهما تو ، عن اليمني تنكر وتنكلأن  احلالةُالثالثة:
، ذلك؛ فإن حلفا جاء اإلشكال وبطل النكاحان لـمعتأن نكاحه متقدم ال على أهنا 

وكذا لو نكال لكن البطالن يتوقف هنا على ، (2)حكم احلاكم ما مرويف توقفه على 
أهنما إذا حلفا  :(3)وجه وفيه، حكم احلاكم قطًعا وإذا بطل فال شيء ألحدمها عليها

ابلزوجية  ىوإن حلف أحدمها ونكل اآلخر قض، ثللـمفعليها لكل منهما مهر ا
 .(4)للحالف

ونكلت عن اليمني  [/ب191] /، سبق نكاحه لـمولو حلفت ألحدمها أهنا ال تع
حيلف  لـمبطل حق من حلفت له وبقيت زوجية من نكلت عنه إن حلف؛ فإن ، آلخرل

ولو أقام أحدمها بينة بسبق نكاحه وادعى اآلخر سبق نكاحه فنكلت ، بطل حقه
ا فعلى اجلديد يتساقطان ويقدر اإلثبات تالرد كالبينة تعارض مينيوحلف فإن جعلنا 

وكذا إذا ادعى رجل نكاح امرأة فأنكرت ونكلت وحلف وقضى له ، نفيحكم ابلبطال
  (2)ابلنكاح فادعى آخر نكاحها وأقام عليه بينة حكاه اإلمام عن الشيخ أيب علي

                                         
 (.8/٩(، العزيز )2/٩٢انظر: الوسيات )( ٢)
 (.8/٩(، العزيز )٩/٢١2(، احلاوي )2/٩١انظر: الوسيات )(  ٩1مر يف ص )( ١)
 (1٢٩)ص الـمطلب العايل (،8/٩(، العزيز )٩/٢١2عن كتاب احلناطي. انظر: احلاوي )( 1)

 .(11٩٠بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة: )
 (.8/٩(، العزيز )٩/٢١2انظر: احلاوي )( 1)
، أبو علي، نسبته إىل سنج قرية مبرو، إمام زمانه يف هو: احلسني بن شعيب الـمروزي السنجي (2)

وقد مجع بني طريقة العراقيني  أيب حامد اإلسفراييين، وأيب بكر القفال وغريحا،تفقه على  الفقه،
شرح التلخيم، البن القاص، تويف عام  واخلرسانيني، من مؤلفاته: شرح لـمختصر الـمزين، و

(، سري ٢/1٢(، طبقات ابن شهبة )1/2٩هــ(. انظر: طبقات السبكي )11١هــ، وقيل:1١1)
 (.٢1/2١2األعالم )
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 .(1)واستبعده

ُفروع

ابإلشارة  رأة خرساء أو خرست بعد العقد فأقرتلـمعن النص لو كانت ا األول:
 اه وإال فال ميني عليها واحلال حال اإلشكالفهمة بسبق نكاح أحدمها لزمها مقتضلـما
(١). 

 ةكن مقر ت لـمسبق نكاحه  لـمدعني أو أقرت أهنا ال تعلـملو حلفت ألحد ا الثاين:
لآلخر قاله  ةكون مقر ت كيسبق نكاح لـم :وإن قالت ألحدمها، سبق نكاح اآلخرب

سبق  اد إقرارهراد إذا جرى ذلك بعلـموقال: وكان ا، (3)الرافعي عن اإلمام والبغوي
 ت:والذي رأيته عن اإلمام فيما إذا قال، (4)أحدمها وإال فيجوز أن ال يسبق واحد منهما

 وهذا ال حيتاج إىل ما قاله الرافعي.، لست السابق ابلعقد

، مل هباعت وعُ لو أقام أحدمها بينة أن عقده السابق مسُ  :اورديلـمقال ا الثالث:
سمع شهادته على أن عقد اآلخر هو وتُ وجب للعقد لـمسمع شهادة اتلكن ال 

 .(5)السابق

، بهها لـمعلسبق وال لأن يدعيا عليها زوجية مطلقة من غري تعرض  الوجه الثاين:
وهل يفرق بني  ؟فينبين على أن دعوى النكاح هل يشرتط فيها التفصيل وذكر شرائطه

 (6)؟وجيتهذه ز  :أو استدامته فيقول، نكحت هذه :أن يدعي ابتداء النكاح فيقول

                                         
 (.2/١٩١(، التهذيب )٢١/٢1٩انظر:النهاية )( ٢)
 (.2/11انظر: األم ) (١)
 (.8/٢٠(، العزيز )2/١٩١(، التهذيب )٢١/٢1٩انظر:النهاية )( 1)
 (.8/٢٠انظر: العزيز )( 1)
 (.8/٩(، العزيز )٩/٢١2انظر: احلاوي )( 2)
 (.8/٢٠انظر: العزيز )( 2)
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يتعرضا  لـمو ، ال وذكرا شروطهأو فصَّ  افإن مسعناها مطلقً ، وفيه خالف يف الدعاوى
الزوجية  نفيلف على حتو ، ثبت اجلوابيبل  لـميسمع منها اجلواب بنفي الع لـم، للسبق
فيحلف القافلة  يك أتلف علرثوشبه مبا لو ادعى على رجل أبن مو ، تحققهت لـموإن 
وعدم ، حلف على البت، تركتهإيل ألفا من  لـمقال: يلزمك أن تس ولو، لـمالع نفي على
 . (٢) البات[/أ191] /وز له احللفجيَُ  لـمالع

 تم هبا البابخيُ ُفروع

 :أظهرمها: (2)النكاح مًعا فوجهان : لو احتد اخلاطب وأوجب كل من الولينياألول
 الصحة.

، رأةلـم عقدين صح خبالف افزوجاه امرأتني يف، : لو وكل وكيلني يف أن يزوجاهالثاين
ولو قال أحدمها: زوجتك زينب وزوجك صاحيب من هند وعكس اآلخر فال أثر هلذا 

ولو زوجه وكيالن ابمرأة واحدة يف عقدين من وليني صح ، والنكاحان على الصحة
حيكم  لـمهر لـمسمى فيه؛ فإن وقعا مًعا صح النكاح؛ فإن اختلفا يف الـمهر الـماألول اب
فلو ادعت تقدم أكثر العقدين مهرًا وادعى الزوج ، ثللـموثبت مهر ا، نهمابواحد م

وينبغي أن ، قبل شهادة الوكيلتوال ، ثللـما رحتالفا ووجب مه، ا وال بينةقلهمتقدم أ
 .(3)تقدم يف الفرع األوللـمجييء يف صحة النكاح الوجه ا

وقال الوكيل: قبلت ، ينهايع لـموكل أو لـمل الوكيل نكاح امرأة عينها اب: لو قالثالث
 .(4)فالقول قول الوكيل، إيل وكل: بللـموقال ا، إيلالعقد عليها 

  

                                         
 (.8/٢٠العزيز ) (،2/١٩١(، التهذيب )٢١/٢1٩النهاية )انظر:  (٢)
 (.1/88(، الروضة )8/2انظر: العزيز )( ١)
 انظر: الـمصادر السابقة. ( 1)
 انظر: الـمصادر السابقة. ( 1)
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ُوىلُعليهلـميفُاُ(1)البابُالثاينُ/أ[2]
، يف النظر واألهلية وقصورٍ ، ه غريُه لنقصاٍن فيهإمنا يتوىل أمرَ  (١)[إلنسان]او

، وقد تقدما واجلنون، نوثةواأل، الصغرُ  :لنصب الويل خسة أنواعٍ  يقتضلـموالنقصاُن ا
 قصودة هبذا الباب وفيه فصول:لـموهي ا، والرق، والسفه

 .نونجلابوىل عليه لـميف ا األول:

 وفيه مسائل:، جنونةلـمجنون والـموهو يشتمل تزويج ا

، (3)زوجان العاقلةيكما   -واجلد عند عدمه-، جنونة يزوجها األبلـمالبكر ا األوىل:
 إن كانت كبرية فوجهان: جنونة فلـموأما الثيب ا

 .(6)أهنما يستقالن بتزوجيها إذا ظهرت فيه مصلحة (5)نصوصلـموهو ا :(4)امأصحه

ويتوقف ذلك على إذن  (7)ال يستقالن به -حققنيلـماإلمام إىل ا هونسب- ا:مواثنيه
كان متقطًعا فالبد من إذهنا يف حال  هذا إن أطبق اجلنون؛ فإن، احلاكم بداًل عن إذهنا

وفيه وجه: أن هلما تزوجيها يف زمن ، (8)اعه وتزوج قبل عوده؛ فإن عاد بطل إذهناانقط

                                         
 بداية الـمجلد السابع من كتاب النكاح.( ٢)
 يف األصل: )لإلنسان( واملثبت من )ز(. (١)
 (.1/٩2(، الروضة )8/٢٢(، العزيز )2/٩1انظر: الوسيات )( 1)
 (.1/٩2(، الروضة )8/٢٢(، العزيز )2/٩1(، الوسيات )٢١/٢11)ر: النهاية انظ( 1)
 (.١22)ص املزين خمتصر( انظر: 2)
(، الوسيات 112انظر: التتمة ص )كتوقع الشفاء ابلوطء بقول عدلني من األطباء. ( 2)
 (.٢1-8/٢1(، العزيز )٩1/2)

 (.8/٢١(، العزيز )2/٩2انظر: الوسيات )
 (.2/٩1(، الوسيات )٢١/٢11)انظر: النهاية ( 1)
 (.٢١/٢2٠)انظر: النهاية ( 8)
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 .(1)جنوهنا

 :(2)وإن كانت صغرية فوجهان

 .[ب/2] /أيًضا أهنما يزوجاهنا كالبالغة :أصحهما

مث ال يشرتط يف ، وحاكم يزوجها قطًعا، لة وليس لغريمها من عصبةعاقكال  واثنيهما:
وما تقدم فيمن بلغت ، جنونلـمصلحة خبالف الـموتكفي ا جنونة احلاجةلـمتزويج ا

 .جمنونة

مث ، أمرها على أن الوالية يف ماهلا ألبيها بيننوأما اليت بلغت عاقلة مث جنت في
 (1) ؟أو للحاكم، جدها

وعلى الثاين مها يف حقها كغريها من ، (4)وهو الصحيح احلكم كذلك األول فعلى
 .العصبات وسيأيت

وجزم الرافعي أبنه ال يتواله ، (5)اللـميليا ا لـموإن ،  أهنما يتوليانهواختار الغزايل
 .(6)السلطان على هذا القول

ال إليه فهل لـمعود والية اتألب بال خالف؛ لكن إذا قلنا: ال واله اتي :تويللـمقال ا
 .(8)أو حيتاج إىل إذن السلطان فيه خالف، به (7)ينفرد

                                         
 (.1/٩2(، الروضة )8/٢٢(، العزيز )2/٩1انظر: الوسيات )( ٢)
 (. 8/٢1(، العزيز )2/٩1انظر: الوسيات )( ١)
 (.8/٢1(، العزيز )2/٩1(، الوسيات )٢٢/٢8٢احلاوي الكبري )انظر:  (1)
 (.8/٢1(، العزيز )2/٩1انظر: الوسيات )( 1)
 (.8/٢1(، العزيز )2/٩1(، الوسيات )٢٢/٢8٢ظر: احلاوي الكبري )ان( 2)
 (.8/٢1انظر: العزيز )( 2)
  يتفرد. :يف )ز(( 1)
 (.1/٩2(، الروضة )8/٢٢(، العزيز )2/٩1، الوسيات )111انظر:التتمة ص ( 8)
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ُ

جنون الكبري إذا لـمتزويج ا عدمهماوللحاكم عند  لألب وللجد عند عدمه الثانية:
 :(1)ظهرت حاجته إليه أبحد ثالثة

ويتعلق هبن وال يرجع إىل قوله ، يف النساء أبن حيوم حوهلن تهظهر رغبتأبن  األول:
 .يف ذلك

قوم تامرأة  من حمارمه وجدتوال ، دمهختو  هتعهدتواثنيهما: أن حيتاج إىل امرأة 
 .(2)نص عليه واستشكله الرافعي شراء أمةكاح أخف من مؤنة وتكون مؤنة الن، بذلك

 الشفاء. يرجى بتزوجيه أن يقول األطباء واثلثها:

حاجته إليه أو إىل اخلدمة  ونوآخر ، وخص القاضي حاجته ابحتياجه إىل اجلماع
قطع فال يزوج صاحبه حىت يفيق وأيذن تلـموأما اجلنون ا، طبقلـمهذا يف اجلنون ا

 .(3)اإلذن كذا قاله الرافعي افلو عاد اجلنون قبله لغ، العقد يف زمن اإلفاقةويشرتط وقوع 

 : (4)نقطع جنونه على أضربلـما اوردي:لـموقال ا

نفسه بأن يكون زمن جنونه أكثر؛ فلولّيه أن يزوجه ابحلاجة يف زمن جنونه  :أحدها
و يفوضه إليه  وإن زوجه يف زمن إفاقته ويتواله أ، العقد ىتعاطيوليس له أن خيليه 

 .كالسفيه؛ فإن حكمه يف زمن اإلفاقة حكم حجر السفيه

فليس لوليه ، فاحلجر يرتفع يف زمن اإلفاقة، أن يكون زمن إفاقته أكثر واثنيها:
 .تزوجيه يف زمن جنونه بل ينتظر إفاقته فإذا أفاق استقل ابلتزويج

                                         
 (.1/٢11(، أسىن الـمطالب )1/١٢1(، مغين الـمحتاج )8/٢٢انظر: العزيز )( ٢)
 (.8/٢١يز )انظر: العز ( ١)
 (.1/٩2(، الروضة )8/٢١انظر: العزيز )( 1)
 (.٩/٢٢1انظر: احلاوي )( 1)
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 :أن يتساوى زمن جنونه وإفاقته فوجهان واثلثها:

 .وعلى هذا هو كاألول (٢)حكم اجلنون تغليبا لثبوت احلجريغلب  :أحدمها

يكن به حاجة إىل  لـمغلب حكم اإلفاقة فيكون كالثاين وإن ي[ /أ3]:/ والثاين
وهذا كله فيمن ، يزوج لـمأو ضعيف الشهوة  (3)كما لو كان خصًيا أو حصورًا (١)ني  حَ التَّ 

 .بلغ جمنوانً 

 ويج أبيه له خيرج على اخلالف يف عودتز  :أما من جن بعد بلوغه فقال القاضي
 . (4)ال إليهلـماوالية 

 جنون الصغري ففي تزوجيه وجهان:لـموأما ا

 . (5)زوجيأنه ال  :نصوصلـمذهب الـما

 .(6)نعم ويتواله األب واجلد دون احلاكم :واثنيهما

 وحيث جاز، (8)مسوح الذكر واألنثينيلـمعليهما تزويج الصغري ا (1)ج أبو دمحموخرَّ 

                                         
احلجر لغة: املنع واحلصر. واصطالحا: املنع من التصرذ يف املال، وقيل: منع من تصرذ  (٢)

(، القاموس احمليات ص 1١1خاص بسبب خاص. انظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ص )
 (.١/١٠2(، أسىن املطالب )2/11٢(، هناية املطلب )11٢)
 (. 1/112(، احملكم البن سيده )2/٢22انتظار حينه ووقته. انظر: شذيب اللغة ) (١)
واحلصور الذي ال أييت  احلاء والصاد والراء أصل واحد، وهو اجلمع واحلبس واملنعاحلصور: ( 1)

آخرون: هو الذي أيىب النساء م فقال قوم: هو فعول مبعىن مفعول، كأنه حصر أي حبس. وقال 
 (.١/11(، مقاييس اللغة )1/٢12." انظر: شذيب اللغة )النساء كأنه أحجم هو عنهن

 (.٢1/11، الكفاية )111انظر: التتمة ص( 1)
 (.٩/٢1٢(، احلاوي )2/21)انظر: األم ( 2)
 (.8/٢١(، العزيز )٩1-2/٩1(،الوسيات )٢١/٢1٩انظر: النهاية )( 2)
 (.٢٠٢ والد إمام احلرمني سبقت ترمجته ص )هو أبو   اجلويين (1)
 (.8/٢١(، العزيز )٢٢/٢٩١انظر: احلاوي )( 8)
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ألظهر على امرأة واحدة خبالف العاقل فإنه جيوز ذلك  االإزوج يجنون فال لـمتزويج ا
 .(2)ومنهم من قطع به، (1)نصوص إىل أربعلـما

جنون الصغري أكثر من واحدة على لـموحكى الفوراين وجهني يف جواز تزويج ا
صغري العاقل زوج اليوإمنا ، (3)صلحة دون احلاجةلـمألن جوازه منوط اب، القول جبوازه

هلما أن  وقال العمراين:، (4)نصوصلـمشهور الـمألب واجلد دون الوصي واحلاكم على اا
 .(6)بشيءقال النووي: ليس . (5)يزوجاه

 .(7)وفيه وجه بعيد: أنه ال جيوز تزويج الصغري أصالً 

جنون وال حيتاج إىل لـمختل وهو الذي يف عقله خبل ويف أعضائه اسرتخاء كالـموا
يتوقع إفاقته وإن توقعت  لـمرض إضافة إذا لـمغلوب على عقله لـموكذا ا، غالًباالنكاح 
 .(8)انتظرت

وال ، وال مقطوعة األطراف، قال الصيمري: وال يزوج ابنه الصغري بعجوز هرمة
 .(9)وال نصرانية، وال يهودية وال زمنة، عمياء

وإن كانت ، زوجت لـمفإن كانت صغرية ، جنونة أب وال جدلـميكن ل لـمإذا  الثالثة:

                                         
 (.8/٢١(، العزيز )٩/٢1٢(،احلاوي )٢١/٢2٠انظر: النهاية )( ٢)
 (.٢1/٢1(، الكفاية )8/٢١انظر: العزيز )( ١)
 (.8/٢١(، العزيز )٩1-2/٩1(،الوسيات )٢١/٢1٩انظر: النهاية )( 1)
 (.8/٢١(، العزيز )2/٩1سيات )انظر: الو ( 1)
 (.٩/١٢١أي الوصي واحلاكم انظر: البيان )( 2)
 (.1/٩2انظر: الروضة )( 2)
 (.٩/١٢٢انظر: البيان )( 1)
 (.1/٩2(، الروضة )8/٢١انظر: العزيز )( 8)
 (.٩/١٢2انظر: البيان )( ٩)
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 :(1)فيه وجهان ؟السلطان وأهل يتواله العصبات و ابلغة وزوجت 

 .العصبات إبذن السلطان؛ فإن عضل استقل السلطان ابلتزويج :أحدمها

  .اوردي أنه يتواله السلطانلـمنصوص وجزم به الـموهو ا :وأظهرمها

ذلك مستحب؛ فإن  :فقيل، شاورهميراجع ذوي الرأي من أقارهبا و يقال الرافعي: و 
وقيل: ، يكن فيهم ويل شاور جدها ألمها وأخاها ألمها وخاهلا واختاره اإلمام لـم

 .(2)واجب

بشيء  واري يش لـمتويل: فال يشاور إال من له والية لو كانت عاقلة؛ فإن لـمقال ا
 .(3)استقل وصححه البغوي

 /رجع يالسلطان و وعلى هذا يرجع األمر إىل أنه البد يف تزوجيها من رضى الويل و 
[ اخلالف إىل تغيري من يتوىل العقد والظاهر أن عصبات الوالء عند عدم /ب3]

رة جاراين يف تزويج شاو لـموالوجهان: يف وجوب ا، (4)عصبات النسب كعصبات النسب
فيه ، احلاجة -إذا زوج العصبة أو احلاكم-وهل يشرتط يف تزوجيها  .(5)جنونلـما

 : (6)وجهان

وقع تأبن يقول األطباء فيه ، نعم :وأصحهما. صلحةلـمتكفي او ، ال :أحدمها
 .الشهوة ايل غلبةا خممنهالشفاء أو يظهر 

                                         
 (.8/٢1(، العزيز )٩/٢1٠(،احلاوي )2/21انظر: األم )( ٢)
 (.8/٢1(، العزيز )٩/٢1٠(، احلاوي )2/21انظر: األم )( ١)
 (.2/١٩2(، التهذيب)2/٩1(، الوسيات )٢١/٢1٩النهاية )(، 11١التتمة ص )انظر: ( 1)
 (.2/12(، الوسيات )٢١/٢٠٠انظر: النهاية )( 1)
 (.8/٢1(، العزيز )٩/٢1٠انظر: احلاوي )( 2)
 (.8/٢1(، العزيز)٩/١٢١(، البيان )2/٩1انظر: الوسيات )( 2)
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 .(1)ومقتضاه أن ال جيوز بتوقاهنا اءفابن الصباغ احلاجة بتوقع الش وخصَّ 

، الستصالح فزوج على خالفهاوحيث اعتربان ، ولو زوجت وأفاقت فال خيار هلا
 .(2)ءكففهو كتزويج البكر من غري  

 فرع:

وإن  فيه جيز لألب التصرف لـم عستقل وأشرف حاله على الضيا لـملو غاب االبن ا
 .(3)فقد احلاكم قاله اإلمام

ُوىلُعليهُابلسفهلـميفُا:ُالفصلُالثاين
 وفيه مسائل:

مث ، والبد من مراجعة الويل، حجور عليه ابلسفه ال يستقل ابلتزويجلـما األوىل:
 بيعه أو أيذن له يف التزويج فيقبله بنفسه خبالف، بل له بنفسهيتخري الويل بني أن يق

 .(5)وفيه وجه أنه ليس له أن يقبل بنفسه كالصيب، (4)على الصحيح

جدا أو فيما أذن له احلاكم يف  وهل للويل االستقالل بتزوجيه دون إذنه أاب كان أو
 :(6)تزوجيه فيه وجهان

 .نعم، وهو قول العراقيني :أحدمها

 .ال، راوزة وصححه الرافعيلـما: لواثنيهم

                                         
 (.٩/٢82(، البيان )2/٩1)الوسيات (، ٢8٠الشامل ص )انظر: ( ٢)
 (.1/١١2(، مغين الـمحتاج )2/21انظر: األم )( ١)
 (. ٢١/٢٠1انظر: هناية الـمطلب )( 1)
 (.1/٩2)(، الروضة 8/٢2انظر: العزيز )( 1)
 انظر: الـمصدرين السابقني.( 2)
 (.1/٩2)(، الروضة 8/٢2(، العزيز )1٢-٩/1٠انظر: احلاوي )( 2)
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ومهما طلب السفيه ، (1)جارية ىسر تقًا طالويستقل السفيه ابلطالق فإن كان مِ 
ويلتحق هبا ، وفسر ذلك بغلبة الشهوة، (2)وجب على الويل إجابته، النكاح لعلة احلاجة

رية وكانت مؤنة الزوج أخف من مثن جا، يقم به حمرم لـمما إذا احتاج إىل من خيدمه و 
 .(4)وغريه مبا إذا كان مريًضا واحتاج إىل ممرض (1)جييوقيده البندن، ومؤنتها

بل البد من أمارات تدل على  هيف إثبات احلاجة بقول السفي ىال يكتف :قال األكثرون
 .(6)يكفي قوله فيها :وقال اإلمام والغزايل، (5)غلبة الشهوة

فإن طلبه ، س التزويجمتلرأة تلـمكا،  لهوقال الرافعي: إذا اعترب إذنه وجب أن يكتفى بقو 
وينبين عليهما جواز تزوجيه أبكثر ، (7)أنه ال جيوز :أصحهما :صلحة فوجهانلـمبعلة ا

ن: اه[ فزوج السفيه نفسه فوج/أ4] /وحيث اإلجابة على الويل فامتنع، من واحدة
 .(8)تويل أنه ال يصحلـمعند ا :أصحهما

رأة؛ فإن تعذرت مراجعته فهو حمل لـمالسلطان كا إذا امتنع الويل راجع :وقال اإلمام
فلو امتنع ، صلحة إذا جوزانهلـموخصصهما أيًضا بنكاح احلاجة دون نكاح ا، الوجهني

                                         
 (.1/٩2)انظر: الروضة ( ٢)
 (.1/٢٠٠)(، الروضة 8/٢2(، العزيز )٩/٢٠٩انظر: البيان )( ١)
هو: حسن بن عبد هللا بن  ي البندنيجي، يكىن أاب علي، نسبًة إىل بندنيجني، بلدة قرب  (1)

بغداد، درس على أيب حامد اإلسفراييين، كانت له حلقة يف جامع املنصور، من أشهر كتبه: 
(، طبقات 1/1٠2هــ. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )1١2لتعليقة( و)الذخرية( تويف سنة )ا

 (. ٢/٩2(، طبقات اإلسنوي )٢/١٠2الشافعية البن قاضي شهبة )
 (.1/٩٩)(، الروضة 8/٢8انظر: العزيز )( 1)
 (.1/٩٩)(، الروضة 8/٢8العزيز ): انظر( 2)
 (.1/٩٩)(، الروضة 8/٢8، العزيز )(2/٩2(، الوسيات )٢١/28)انظر: النهاية ( 2)
 (.1/٩٩)(، الروضة 8/٢8انظر: العزيز )( 1)
 (.1/٩٩)(، الروضة 8/٢8(، العزيز )2/٩2، الوسيات )1٢١انظر: التتمة ص( 8)
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 :(1)الويل من شراء الطعام والكسوة له مع احلاجة فطريقان

  .على الوجهني :أحدمها

 .القطع ابلصحة والثاين:

اخلالف يف  وبىن، ورة فالوجه القطع ابلصحةإن انتهى احلال إىل الضر  :وقال اإلمام
 وتوقف فيه الفقيه جملي. (2)يف شراء الطعام على اخلالف النكاح

ويفرق بينهما فإن  ، ينعقد لـملو استقل السفيه ابلتزويج دون مراجعة وليه  الثانية:
 (3)ةكرهمهر؛ فإن كانت لـموأما ا، كان دخل هبا فال حد لشبهة العقد ويلحقه الولد

 :(5)ووجه إن كانت مطاوعة فقوالنو ، (4)ثل قطًعالـمه وجب هلا مهر اعلي

 .أنه ال جيب :أصحهما

 .(6)نصه يف القدميثل وهو لـما رجيب مه :واثنيهما

رهونة فوطئها ظااًن حله لـما ءرهتن يف وطلـموبنامها اإلمام على القولني فيما إذا أذن ل
 .(7)؟هرلـمهل يلزمه ا

  يتمول قال اإلمام: وال وجه له.والوجه أنه جيب أقل ما 

 

                                         
 (.2/٩2(، الوسيات )٢١/21انظر: النهاية )( ٢)
 (.8/٢٩(، العزيز )2/٩2(، الوسيات )٢١/21انظر: النهاية )( ١)
 .تكرهه :يف )ز(( 1)
 (.1/٩٩(، الروضة )٩/11٢انظر: احلاوي )( 1)
 (.2/٩2(، الوسيات )٩/11٢(، احلاوي )٢١/2٢انظر: النهاية )( 2)
 .١1٢ص املزين خمتصر ( انظر: 2)
 (.٢١/2٢انظر: النهاية )( 1)
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 :(1)ويف حمل اخلالف طرق

ه فال شيء يف احلال لـمحبجره فإن ع لـميع لـمأحدها: عن البصريني أنه فيما إذا 
 .قطًعا

 .والثاين: عن البغداديني أن اخلالف يف احلالني    

جر وعلى هذا فاخلالف يف الواجب عليه يف أنه يوجد منه يف احلال أو بعد فك احل
فهل عليه  ،ال يطالب فيه يف احلال وال بعده ظاهرًافإن قلنا: إن تعذر أخذه يف احلال؛ 

تقدم بعد فك احلجر لـمثل أو أقل ما يستباح به البضع على اخلالف الـمأن يعطيه مهر ا
 :(3)أوجه ستة من ذلك (2)تحرريو  ؟فيه

 .(4)أنه ال شيء عليه مطلًقا أصحها:

، وإن كانت جاهلة فال شيء يف احلال، ةلـمن كانت عاأن األمر كذلك إ واثنيها:
 .ثل بعد فك احلجرلـمويلزمه مهر ا

ثل بعد لـمويلزمه يف الباطن مهر ا، ال يلزمه شيء يف الظاهر مطلًقا :(5)[هالثواث]
 .فك احلجر

واألول والثالث ، : أن احلكم كذلك لكن الالزم بعد الفك أقل متمولورابعها
البائع بسفهه أم ال؟ وهذا كله إذا كانت  لـمى شيًئا وأتلفه سبق عا إذا اشرت مجاراين في

فإن ، ثل قطًعا كما لو تبايع سفيهانلـم[ لزمه مهر ا/ب4] /رشيدة؛ فإن كانت سفيهة

                                         
بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم  (122)(، الـمطلب العايل ص٩/11٢انظر: احلاوي )( ٢)

 .(11٩٠الرسالة: )
 ومتحرر. :يف )ز(( ١)
 (.1/٩٩(، الروضة )8/٢8انظر: العزيز )( 1)
 (.1/٩٩(، الروضة )8/٢8، العزيز )١1٢صاملزين خمتصر ( انظر: 1)
 .وهو الصواب )ز( يف األصل: )اثنيها( واملثبت من( 2)
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 كالً منهما يضمن ما أتلفه لصاحبه.

أنه إن  (1)تقدم يف كتاب احلجر الكالم فيمن يلي أمر السفيه وعن بعضهم الثالثة:
؛ فإن بلغ سفيًها فهل يكون السلطان (2)وطرأ السفه فنكاحه يتعلق ابلسلطان بلغ رشيًدا

وأطلق ابن كج القول أبنه يزوجه احلاكم؛ فإن جعله يف ، (3)أو األب مث اجلد فيه وجهان
 .(4)حجر إنسان زوجه الذي هو يف حجره

م يِّ احتياج قَـ وإال فال حيصل يف ، ج زوجهو  زَ م التـَّ يِّ ض إىل القَ وَّ إن فَـ  :وقال اإلمام
 .(5)احلاكم إىل إذنه خالف وصرح به القاضي

وإال زوجه احلاكم أو من ، واألصح أنه إن كان له أب أو جد زوجه قال النووي:
 .(6)يفوضه إليه

 .(7)وقال يف اخلالصة: ال يزوجه الوصي فإنه ال يلي تزويج األطفال

وحيتمل أن ، التوكيل ستقل به يف النكاح ال يفيده جوازلـمقال ابن كج: واإلذن ا
 .(8)جييء فيه اخلالف يف توكيل الويل بغري إذن

رج همل ففي تصرفاته وجهان خيُ لـمحيجر عليه أحد وهو ا لـملو بلغ سفيًها و  :فرع

                                         
 املشهور ابلسرخسي. ذكر النووي أنه أَبُو المَفرَِج الزَّازُ ( ٢)
 (. 1/٢٠٠انظر: الروضة )( ١)
 (.1/٢٠٠(، الروضة )8/٢٩انظر: العزيز )( 1)
 (.1/٢٠٠(، الروضة )8/٢٩انظر: العزيز )( 1)
بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم ( 12٢)(، الـمطلب العايل ص٢١/21انظر: النهاية )( 2)

 .(11٩٠الرسالة: )
 (. 1/٢٠٠انظر: الروضة )( 2)
 .(111)ص ( 1)
 (.2/١22(، التهذيب )2/٩2(، الوسيات )٢٢/٢٠٢انظر: احلاوي )( 8)
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 .(٢) عليهما استقالله ابلنكاح

 ما أن يطلقه.إإذا أذن الويل للسفيه يف النكاح فإما أن يقيد اإلذن و  الرابعة:

هر فيقول: زوج لـمرأة ويقدر له الـمأن يعني له ا :فاألوىل، يقيده أن األول: القسم
مث ينظر؛ فإن كان مهر  ينهايل جيب تعيفالن أو إحدى بنات فالن بكذا وقفالنة بنت 

بدونه صح  به أو اوإن كان قدره فإن نكحه، قدر فاإلذن ابطللـمدون ا مثلها
كان مهر مثلها أكثر منه؛ فإن إن  و نكحها أبكثر منه سقطت الزايدة؛  وإن، سمىلـماب

 .(2)يصح لـموإن تزوجها أبكثر منه ، سمىلـمتزوجها به صح النكاح اب

ثل أو مبا دونه صح على لـموينكحها مبهر ا، رأة جازلـمهر دون الـمإن عني له او 
عني كما لو كان مهر مثلها الذهب لـماو ثل لـمذهب وتسقط الزايدة على مهر الـما

 .(3)وأصدقها دراهم

وفيه وجه: أن النكاح ابطل ، ثل يف الذمة من نقد البلدلـمجيب مهر ا :وعلى الثاين
 وفيه وجه. (4)ذهب صحة اإلذنلـميعني امرأة فا لـمهر و لـمر ادَّ وإن قَ ، ةخالفلـمل

فإن كان مهر مثلها ألًفا أو أكثر صح ، فنكح امرأة أبلف، نكح أبلفا :فإذا قال
وفيه وجه: أن النكاح يبطل ويف ، ثللـمقل صح مبهر اوإن كان أ، [ النكاح ابأللف/أ5]

وفيه ، يصح لـمهر أو دونه فنكح غريها لـموحيث عني له ا، ه يف الوكيل خالفري نظ
 .(5)طلقلـما ذنعينة يصح تفريعا على صحة اإللـمإذا نكحها مبثل مهر ا :وجه

، ال: تزوجطلق؛ فإذا أذن له يف التزويج مطلًقا أبن قلـماإلذن ا القسم الثاين:

                                         
 (.1/٩1الروضة )، (8/٢2)العزيز انظر:  (٢)
 (.2/١22)(، التهذيب 2/٩2انظر: الوسيات )( ١)
 (.8/٢2)(، العزيز 2/٩2انظر: الوسيات )( 1)
 (.1/٩1(، الروضة )8/٢2انظر: العزيز )( 1)
 (.1/٩1(، الروضة )8/٢2(، العزيز )2/١22)انظر: التهذيب ( 2)
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 : (1)فوجهان

، وقطع به بعضهم، يصح لـمصلحة لـمفلو تزوج على وفق ا، ال يصح إذنه :أحدمها
وقيل: البد ، وقيل: يكفي تعيني القبيلة أو العشرية، رأةلـممن تعيني ا بدالفوعلى هذا 

 .هرلـمأو تقدير ا، أو قبيلة، أو نسب، من تعيني امرأة

، ثللـموله أن ينكح من شاء مبهر ا،  التقييدأنه يصح وال حاجة إىل :(2)وأصحهما
 : فوجهان، ستغرق مهر مثلها مالهيفما دونه إال أن ينكح شريفة ف

 . (3)وجزم به الغزايل، عند اإلمام ال يصح :أظهرمها

 .(4)ولو تزوج امرأة أبكثر من مهر مثلها صح النكاح وسقطت الزايدة

  :(5)سألة أوجه خسةلـمويتلخص يف ا

 .رأة ابلعني أو النسبلـميني اجيب تع-1

 .هر خاصةلـمجيب بتعيني ا-2

 .رأةلـمهر أو الـمجيب تعيني ا-3

 .جيب تعيينها-4

 ال جيب تعيني واحد منهما.-5

 

 
                                         

 (.٩/١٢1(، البيان )2/١22)(، التهذيب 2/٩2ات )انظر: الوسي( ٢)
 (.1/٩1(، الروضة )8/٢2)(، العزيز 2/٩2انظر: الوسيات )( ١)
 (.2/٩2(، الوسيات )٢١/28انظر: النهاية )( 1)
 (.٩/١٢1(، البيان )2/١22)انظر: التهذيب ( 1)
 (.1/٩1(، الروضة )8/٢2)(، العزيز 2/٩2انظر: الوسيات )( 2)
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؛ (٢)ثللـمزوجها وليها مبهر ايفال أثر لسفهها يف تعيني أمر الوالية بل  هةوأما السفي
 .(2)هر إىل الناظر فيهـملفالنظر يف ا، يكن انظر يف أمرها كاألخ لـمفإن 

 .(3)نكح من شئت مبا شئت فقد قطع بعضهم ابلقول ببطالن اإلذناولو قال 

 :فرعان

، ءحجور عليه ابلفلس أن ينكح لكن ما يف يده معلق به حق الغرمالـمل أحدمها:
 .(4)فال يصرف إىل مؤن النكاح ويتعلق مبا يكتسبه

جيد إال امرأة ال ترضى  لـم الزان و : لو اشتدت حاجة السفيه وخاف الوقوع يفالثاين
 .(5)يف جواز نكاحه إايها احتمال عندي :قال اإلمام، إال أبكثر من مهر مثلها

ُوىلُعليهُابلرقلـميفُا:ُالفصلُالثالث
زوج العبد بغري إذن سيده تولو ، عبًدا كان أو أمةً ، وليس للرقيق استبداد ابلنكاح

 :اإلمام قالف، وقلنا: عليه إجابته، (6)أيذن له ملـإال أن يكون استأذنه ف، فنكاحه ابطل
 .(7)إذا امتنع الويل من تزوجيه هالتفريع فيه كالتفريع يف السفي

[ /ب5ابمرأة ] امث إن كان إذن السيد مقيد، ولو نكح إبذن سيده أو سيدته صح
                                         

ملهر الواجب ابلوطء ، مهما بلغم ألن الشرع جعل املهر للمرأة يف الزواج الباطل مهر املثل هو ا (٢)
 رجع إىل مهر املثل.بسبب الوطء، ال بسبب العقد، وألنه إذا فسدت التسمية ال يلتفت إليها، ويُ 

. انظر: يُعترَب بنساء عصباشا، مث بنساء أهل بلدها، ومبن هي يف مثل حاهلا من قُبحها ومجاهلاو 
 (.١/11٢(، املهذب )٢/1٢8باب للُمحاملي )الل
 (.2/٩2انظر: الوسيات )( ١)
 (.1/٩1(، الروضة )8/٢2)انظر: العزيز ( 1)
 (.8/٢٩)(، العزيز 1/11انظر: الوسيات )( 1)
 (.٢١/28انظر: النهاية )( 2)
 (.1/٢٠٢(، الروضة )8/١٠)(، العزيز 2/12انظر: األم )( 2)
 (.٢١/21انظر: النهاية )( 1)
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 .(1)أو أمة فليس له تزوج غريها، أو حرة، أو القبيلة، ةمعينة أو من هذه البلد

، أو أبقل صح النكاح، عينة بهلـمهر فنكح غري الـمله ا عنيأنه إن كان  :وجه وفيه
 أو أمةً  وله أن ينكح من شاء حرةً ، وال مهر صح، إن أذن مطلًقا من غري تعيني امرأةو 

له مهرًا فزاد ر ولو قدَّ ، أو غريها لكن للسيد منعه واخلروج إىل بلد آخر، يف تلك البلدة
 .(2)ويف ذمته يتبع هبا بعد العتق خبالف السفيه، عليه صح وكاتب الزايدة

وال يلزمه الزايدة وحكاه صاحب  (3)وحيتمل أن يقال: يبطل اإلصداق :قال اإلمام
وهنيتك عن ، أذنت لك يف نكاح هذه أبلف :قال: ولو كان قال له، الذخائر وجًها

 النكاح] يصح لـمنكاحها مبا يزيد عليه فالذي يقتضيه الرأي عندي أنه لو خالف 
 .(5)وأجراه يف البسيط يف حق السفيه .(1)حينئذ[

 :(7)ثالث احتماالت (2)اطينفعن احل، ولو نكح مبا قدره له امرأة مهر مثلها دونه

 سمى يف احلال.لـمأنه يصح وجيب ا :أظهرها

                                         
 (.1/٢٠٢(، الروضة )8/١٠)انظر: العزيز ( ٢)
 (.1/٢٠٢(، الروضة )8/١٠)انظر: العزيز ( ١)
 الصداق. :يف )ز(( 1)
يف األصل: )النكاحني(، واملثبت من )ز(، وهو املوافق لعبارة اإلمام ر ه هللا يف هناية املطلب :  (1)
انظر: النهاية ". إلذن فيهفالذي يقتضيه الرأي أنه إذا زاد، ال يصح نكاحه مع تصر ه بنفي ا"
(٢١/2٠.) 
 . ٢٩٩-٢٩8انظر: ص( 2)
من طربستان، قدم بغداد، وحدث هبا عن  هو: أبو عبد هللا احلسني بن   بن احلسن الطربى (2)

روى عنه الروايين اإلمساعيلي وغريه، وهو من أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه يف الفقه الشافعي، 
والقاضي الطربي وله مصنفات نفيسة منها الفوائد واملسائل الغريبة املهمة وغريها. ينظر: شذيب 

 (.٢/11٢األمساء واللغات )
 (.1/٢٠٢(، الروضة )8/١٠)انظر: العزيز ( 1)
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 .ثل يتبع هبا بعد العتقلـم: أن الزايدة على مهر اوالثاين

 .والثالث: أنه يبطل النكاح

 .(1)لوكيتفهو على اخلالف يف ال لـميع لـمفتزوج العبد و ، السيد عن اإلذن ولو رجع
فلو كان ، ينكح أخرى إال إبذن جديد لـمولو طلق بعد ما نكح بغري إذن سيده 

 . (١)  يف اببهأييتالطالق رجعًيا ففي اسرتجاعها بغري إذنه خالف 

على أن اإلذن فهل له نكاح أخرى فيه خالف مبين ، ولو نكح نكاًحا فاسًدا
 .(1)(3)؟ و خيتص ابلصحيحأيشمل الصحيح والفاسد؛ 

 :مسائل الفصلإذا تقرر ذلك ففي 

 عاقلةً ، صغرية أو كبرية، كرًا كانت أو ثيًبابللسيد إجبار أمته على النكاح  األوىل:
فعلى ، ويف تزويج أم الولد خالف .(5)أو معلًقا عتقها بصفةٍ  ولو كانت مدبرةً ، أو جمنونةً 

وليس له تزويج أمته ممن به ، (8)أصح الوجهني أهنا جترب (1)[و] ،(2) زوجأهنا تُ  :صحاأل
 .(9)برضاها على الصحيح على ما سيأيتإال  ءعيب من العيوب اخلمسة وبغري كف

                                         
 (. 8/١٠(، العزيز )2/١1٢. انظر: التهذيب ): أنه على اخلالذ يف عزل الوكيلابن كج ( ذكر٢)
 .(11٩٠بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة: )( 1٩2)الـمطلب العايل صانظر:  (١)
بتحقيق الباحث ( 1٩2)(، الـمطلب العايل ص1/٢٠٢(، الروضة )8/١٠)انظر: العزيز ( 1)

 .(11٩٠)ايمادو اب(، رقم الرسالة: )
 (.8/١٠2واملذهب: أنه خيتم ابلصحيح. انظر: العزيز ) (1)
 (. ٩/٢82(، البيان )2/١21(، التهذيب )2/٩1لوسيات )انظر: ا (2)
بتحقيق الباحث )ايمادو (، 1٩8)الـمطلب العايل ص(، ١11انظر: املعااية للجرجاين ص ) (2)

 .(11٩٠اب(، رقم الرسالة: )
 زايدة من )ز(. (1)
 (.8/١1انظر: العزيز )( 8)
 (.8/28١(، العزيز )2/٩8انظر: الوسيات )( ٩)
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 :(2)على النكاح قوالن (1)[الكبري]يف إجباره عبده  الثانية:

  .نعم :القدمي

 ال.  :واجلديد

 :لناق[ /أ6لك أو ابلوالية إن ]لـمزوج ابي يف أنه الف أييتتويل على خلـموبنامها ا
جيرب الكبري فإن قلنا: وإن كان العبد صغريًا؛ . ربهجيابلوالية  وإن قلنا، لك ال جيربهلـماب

كرا يف ففي الصغري قوالن مبنيان على معنيني ُذ ، ال جيربه وإن قلنا:، فالصغري أوىل
ال ميكنه رفعه  لنكاح ابلطالق مل جيرب الصغري إذْ ا رفع هإن قلنا ألنه ميكن ؛(3)الكبري

 وإن عللنا أبنه يلزم ذمته مآال مل جيربه. ،صححه الفارقي

، ال جيرب الكبري إن قلنا:فقال: ، ابلرتتيب على العكس ةوحكى القاضي طريق
 :(4)ويتحرر فيه ثالث طرق، ففي الصغري وجهان، جيربه وإن قلنا:، فالصغري أوىل

  .اورديلـمابختياره وبه قال ابن كج واالقطع  :أحدها

 .نعلـمالقطع اب الثانية:و 

السيد للصغري  ابإلجبار قبلفإن قلنا: جنون كالصغري؛ لـمأنه على القولني وا :والثالثة
 قاله البغوي.،  أن يقبله له وجيربه عليهبنييف الكبري  ريوخي

 نوجيوز أ، (5)لبِ لنكاح قُ ولو أقر سيده عليه اب، ال يصح قبوله ابلقهرتويل: لـموقال ا

                                         
 .ساقطة من )ز(( ٢)
 (.2/١21(، التهذيب )2/٩1(، الوسيات )2/12انظر: األم )( ١)
(، الروضة 8/١٢(، العزيز )٩/١٢1(، البيان )2/١21(، التهذيب )2/٩1انظر: الوسيات )( 1)
(1/٢٠١.) 
(، التهذيب ٩/11)(، احلاوي الكبري 1٢٩-1٢2(،التعليقة )21-٢١/2١انظر: النهاية )( 1)
(2/١21 .) 
 .1٢2(، التعليقة ص 2/١28، التهذيب )١22انظر: التتمة ص ( 2)



 [ 125 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

وهل ، (1)ويستحب ذكره على اجلديد، يزوج أمته من عبده الكبري والصغري وال مهر
وعلى القولني ، أوهلما :أصحهما: فيه وجهان، وسقط جيب أصاًل أو وجب لـميقول 

 .(2)هما على النكاحيليس لويل الصيب والسفيه إجبار عبد

   (1) ؟جبار سيده على النكاحهل للعبد الكبري العاقل إ الثالثة:

 .ال :أصحهما :(4)قوالن :وقيل، فيه وجهان

فيه  احلكم  :فلو استقل به قال اإلمام، جيب فامتنع السيد زوجه احلاكمفإن قلنا: 
 .(5)كما يف السفيه ويزوج ويل السفيه عبده وعلى الصحيح ليس له أن يزوجه

د العبد على النكاح إن وبىن بعضهم اخلالف هنا على اخلالف يف إجبار السي
هذا  (7)وعكس السرخسي، (6)وإال وجبت وهو ضعيف، جيب إجابته لـمأجربانه 

 .(8)البناء

وجعل مجاعة من العراقيني اخلالف يف وجوب اإلجابة على السيد مفرًعا على قولنا: 
، دوأما إذا قلنا: جيربه فيتعني القول أبن العبد أيضا جيرب السي، إن السيد ال جيرب عبده

إلجابة سواء قلنا: جيوز اواألصح ترك البناء من الطرفني وأجرى اخلالف يف وجوب 

                                         
 (.1/٢٠١(، الروضة )8/١٢(، العزيز )2/12انظر: األم )( ٢)
 (.1/٢٠١(، الروضة )8/١٢(، العزيز )٩/18انظر: احلاوي )( ١)
: هل جُيرب احلاكُم الَسّيَد على تزويج عبده إذا طلب منه ذلك حلاجته إليه فمنعه سيُده منه  (1) أيم

 وأقام على منعه؟ 
 (.2/٩1(، الوسيات )2/١28، التهذيب )١22(، التتمة ص ٢١/21انظر: النهاية )( 1)
 (.٢١/21انظر: النهاية )( 2)
 (. 8/١١(، العزيز )٢١/21انظر: النهاية )( 2)
 .(81ص ) از، سبقت ترمجتههو: أبو الفرج الـمعروذ ابلزَّ ( 1)
 (.8/١١انظر: العزيز )( 8)
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ويف ، كاتب فال يستقل ابلنكاحلـموأما ا، (1)وال يبعد اإلجبار يف الطرفني، اإلجبار أم ال
 :(2)صحة نكاحه إبذن سيده طريقان

 .: أنه على اخلالف يف تربعاته إبذنهأحدمها

على هذا لو طلبت من سيدها النكاح؛ فإن قلنا ف، القطع بصحته :وأصحهما
: وال جيربه سيده وجهانهنا ف مث ال جيبإن قلنا: و [: جيب يف القن فهذا أوىل؛ /ب6]

أنه : وفيه وجه، (3)بعض ال جيربه السيد ويف إجباره السيد اخلالفلـموا. على النكاح
 .(4)إن أذن له فيهو ليس لسيده تزوجيه 

ولو دعاه ، وإجبارمها له اخلالف يف الصورتني، ه مًعايك سيدشرت لـمويف إجبار العبد ا
العبد وامتنع و إن طلب أحدمها و جيرب؛  لـمأحدمها إىل النكاح وامتنع اآلخر والعبد 

قال ابن ، مبوافقة اآلخر هتنبجلقوة  ةكاتبلـملتحق ابيقال الشيخ أبو حامد: ، آلخرا
 .(5)بعض إذا طلبهلـمالصباغ: وهذا يبطل اب

ل له حت لـمفإن ، يلزمه إجابتها لـمفإن كانت حتل لسيدها ، األمة النكاح تلبإذا ط
وصحح ، (6)صح أنه ال جيبواألفهو على الوجهني يف إجابة العبد ، بنسب أو رضاع

، علق عتقها بصفةلـمدبرة والـموا، عضلها زوجها احلاكملو وجوبه ف (7)اجلرجاين

                                         
 (.8/١١(، العزيز )٩/11وي )(،احلا٢١/21انظر: النهاية )( ٢)
 (.8/١١(، العزيز )٩/11انظر: احلاوي )( ١)
 (.1/٢٠١(، الروضة )8/١١(، العزيز)٩/12انظر: احلاوي )( 1)
 (. ٢١/٢21انظر: النهاية )( 1)
 (.1/٢٠١(، الروضة )8/١١انظر: العزيز)( 2)
 (.1/٢٠١(، الروضة )8/١١(، العزيز)٢١/21انظر: النهاية )( 2)
أبو العباس اجلرجاين كان إماما يف الفقه واألدب قاضيا  د بن   بن أ د القاضيهو أ ( 1)

ابلبصرة ومدرسا هبا، له تصانيف كثرية منها: الـمعااية، والشايف، والتحرير يف الفقه، وكتاب األدابء 
 (.٢/٢٢1(، األعالم )1/11سبكي )انظر: طبقات ال ه. 18١يف األدب، تويف 
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وال ، واألصح أهنا تزوج إبذن سيدها، فكاتبة خاللـمبعضة كالقنة ويف تزويج الـماو 
ولو ملك أختني فوطئ ، جيب يف جانبها يف أصح الوجهني لـموإن طلبت ، جيربها السيد

 .(1)وكذا لو كانت يف نكاحه، جيب إجابتها لـموطلبت أخرى تزوجيها ، مهااحدإ

ا كون إجابتهتفينبغي أن ، بعضة التزويجلـمولو طلبت ا :قال الطربي وابن الصباغ
 .(2)الوجهان

ُفروع

كاتب أن يزوجها بغري لـموال عبده وال ل هليس للسيد أن يزوج أمة مكاتب :األول
 .(3)ففيه القوالن يف صحة تربعاته إبذن سيدهتزوجيهما ولو اتفقا على ، إذن سيده

لك؛ وإن قلنا لـمزوج أمته ابيالسيد  إن قلنا:كاتب أن يزوج أمته لـمل تويل:لـموقال ا
 .(4)فالابلوالية 

يكن عليه دين فهل  لـمفإن ، له يف التجارة أمة أذونلـماإذا كان للعبد  الثاين:
 :(5)فيه وجهان ؟لسيده تزوجيها بغري إذنه

السيد  (7)[فيما إذا أعتق]على الوجهني  (2)وبنامها الشيخ أبو دمحم، نعم :أصحهما
، ال يرجع إن قلنا: ؟دةلـمارجع العبد عليه أبجرة بقية يهل  (8)ةدلـمستأجر يف الـمعبده ا

                                         
 (.1/٢٠١(، الروضة )8/١1انظر: العزيز)( ٢)
 (.1/٢٠١(، الروضة )8/١1(، العزيز)٢١/21انظر: النهاية )( ١)
 (.1/٢٠١(، الروضة )8/١1العزيز) ،(٩/12انظر: احلاوي )واألصح: ال جترب. ( 1)
 (. 1/٢٠2(، الروضة )٩8-2/٩1(، الوسيات )١1٠انظر: التتمة ص )( 1)
 (.1/٢٠1(، الروضة )8/١1انظر: العزيز)( 2)
 (.٢٠٢هو والد إمام احلرمني سبقت ترمجته ص ) (2)
 ساقطة من: )ز(. ( 1)
 الـمرة. :يف )ز(( 8)
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إن كان و ، (1)يكن له تزوجيها بغري إذنه لـميرجع إن قلنا: و ، فله التزويج بغري إذن العبد
إن زوجها إبذن العبد دون الغرماء و ، عليه دين فإن زوجها إبذن العبد والغرماء صح

ها  وبيع السيد هذه اجلارية وهبتها ووطئ، يصح على الصحيح لـم[ أو ابلعكس /أ7]
 .(2)هر عليه وجهانلـموإذا وطئها بغري إذن الغرماء ففي وجوب ا، كالتزويج يف احلالتني

 .(3)قال النووي: ولعل الوجوب أصح

ويباع ، وإن كان معسرًا فال، فالولد حر واجلارية أم ولد إن كان موسرًا، ولو أحبلها
  (1)ةرهونلـمايف تقدم لـمففي ثبوت أمية الولد اخلالف ا، وإن ملكها من بعدُ ، يف الدَّْينِ 

ويف استيالد ، ينيت دَ لـموروثة إذا كان على الـمالوارث اجلارية ا ذا احلكم يف استيالدكو 
الولد يف جارية  جيب قيمةُ ، يف احلال (5)وحيث ال حيكم ثبوت االستيالد، ةانياجلاجلارية 

 . (2) رهونة واجلانيةلـمالعبد وجارية الرتكة دون ا

، عبًدا من الرتكة عتق الوارثُ أو أَ ، ينأذون دَ لـموعلى ا، أذونلـما عتق عبدُ ولو أُ 
، رهونلـمتق اخلالف يف عتق االعِ  ذو ف: قيل يف نقال البغويُ ، يت دينلـموعلى ا

ْيِن ، وإن كان معسرًا فال، فذأنه إن كان موسرًا ن ذهبُ لـموا وعليه أقل األمرين من الدَّ
 .(7)ينوقيمة العبد كما يف إعتاق العبد اجلا

جرب عليه ال جيوز إن كان السيد لـمال برقبتها دون إذن الـمزوج من تعلق ات الثالث:

                                         
 (.1/٢٠1(، الروضة )8/١1انظر: العزيز)( ٢)
 (.1/٢٠1(، الروضة )8/١1انظر: العزيز)( ١)
 (.1/٢٠1انظر: الروضة )( 1)
 (.1/٢٠1(، الروضة )8/١1العزيز)انظر:  (1)
 (.٢/2٠هو: إحبال السيد أمته. التعريفات ) االستيالد (2)
 (.1/٢٠1(، الروضة )8/١1العزيز)انظر:  (2)
 (.1/٢٠1(، الروضة )8/١1(، العزيز)1/122التهذيب ) انظر:( 1)
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 .(1)معسرًا وإن كان موسرًا صح يف أصح الوجهني وجعل اختيارًا للفداء

لو وكل وكياًل يف تزويج أمته وآخر يف بيعها فعقدا مًعا صح البيع دون  الرابع:
 .(2)النكاح

تزويج رقيقه أمة كان أو عبًدا فهل هو ابلوالية أو  حيث جاز للسيد اخلامس:
 :(3)فيه وجهان ؟لكلـماب

وال ، لك وليس له تزوجيها ممن به عيب يثبت اخليار يف النكاحلـمأنه اب :أظهرمها
الصحيح؛ فإن فعل فهل يبطل أو يصح  ن ال يكافئها بسبب آخر دون رضاها علىلـم

فإن ، (1)أصحها األول، ثالثة أوجه تقدمتأو يصح وال خيار فيه ، ويثبت هلا اخليار
 .(2)يصح فال خيار للسيد إن جهل العيب على الصحيحقلنا: 

ت بعيبه ثبت هلا اخليار على الصحيح دون لـممث ع، ولو زوجت برضاها من رجل
وليس هلا منعه من ، يوب صح وال خيار هلاعولو ابعها ممن به بعض هذه ال، سيدها

 ح.ستمتاع هبا على الصحياال

 ويتفرع على القولني مسائل: 

 هزوج أمته أو عبده على القول أبنهل يأن الفاسق على قولنا: أنه ال يلي  :منها
يف العبد  ها وطريقم[ فليس له تزوجيه/ب7يزوج ابلوالية ]فإن قلنا:  ؟جيربه على النكاح

 .(6)املك زوجهلـميزوج اب وإن قلنا:أن أيذن له فيقبل بنفسه 

                                         
 (.1/٢٠1(، الروضة )8/١1انظر: العزيز)( ٢)
 ة.انظر: الـمصادر السابق( ١)
 (.1/٢٠2(، الروضة )2/٩٩، الوسيات )١١١ص املزين خمتصر( انظر: 1)
 (.1/٢٠2(، الروضة )١2-8/١1العزيز )انظر:  (1)
 انظر: املصدرين السابقني. (2)
 (.1/٢٠2(، الروضة )١2-8/١1(، العزيز )٢١/٢22انظر: النهاية )( 2)



 [ 131 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 ؟نييأن يزوج عبده أو أمته الكتاب لـمسلـمهل ل ومنها:

 .(1)ابلوالية فال وإن قلنا:، ذهبلـملك فله ذلك وهو الـميزوج اب إن قلنا:

ثمن بيوجد من يشرتيها  لـموتعذر بيعها ف، ةلـممس إذا كان للكافر أمةٌ  ومنها:
وإن ، همجيرب  لـمزوج ابلوالية يفإن قلنا: للسيد إجباره؛  :وعبد وقلنا ولدٍ  أو أمُ ، مثلها
 :(2)لك فوجهانلـماب قلنا:

 .نعم (3)[وبه قال ابن احلداد] :أحدمها

  .ال :وأظهرمها

زوج الكافر أمته ييزوج أمته الكتابية فهل  لـمسلـموقال القاضي: إذا قلنا: ا
  .(4)فيه وجهان ؟ةلـمسلـما

 :(5)من وجهنيالفرق و 

الوالية على الكافرة ابلوالية ثبت له تيف الوالية آكد؛ فإنه  لـمسلـمأن حق ا أحدمها:
 .العامة

الستمتاع ببضع اوالكافر ال ميلك ، : أنه ميلك االستمتاع ببضع الكافرةواثنيهما
فعلى األول له ، جوسية من جموسيلـمأمته ا لـمسلـمعليهما جواز تزويج ا وبىن، ةلـمسلـما

                                         
 (.1/٢٠2(، الروضة )١2-8/١1انظر: العزيز )( ٢)
 (.1/٢٠2(، الروضة )8/١2يز )انظر: العز ( ١)
 ساقطة من: )ز(. ( 1)
 (.1/٢٠2(، الروضة )8/١2(، العزيز )٩8-2/٩1انظر:الوسيات )( 1)
 (.1/٢٠2(، الروضة )8/١2انظر: العزيز )( 2)
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، (3)مبنعه (2)ابتشبيقال اإلمام: ورأيت لبعضهم ، (1)وهو اختيار الشيخ أيب علي، ذلك
 .(4)وجزم به البغوي، وعلى الثاين ليس له ذلك

ُُفروع:

جنون ذكورًا كانوا أو إاناًث تزويج رقيقهم عبًدا  لـمهل لويل الطفل والسفيه وا األول:
ُ (5)؟كان أو أمة كبريًا أو صغريًا

 :فيه أوجه

 .أحدها: يزوجه مطلًقا

 . والثاين: ال مطلًقا

 .صلحة دون العبدلـميزوج األمة لوهو األظهر أنه والثالث: 

 .جنون والسفيهلـمزوج دون أمة الصيب واتالصبية  ةأن أم :والرابع

قال ، جيوزفإن قلنا: لك أو ابلوالية؛ لـمواألوالن مبنيان على أن السيد يزوج اب
للسلطان تزويج  وزقال: وجي، جيز تزوجيها لـمإن و ، الصغرية بنتجيوز تزويج أمة ال :اإلمام
  .(6)إذا ويل ماله، لصغريأمة ا

                                         
افعية ببغداد، وكان ، أبو علي، من كبار أئمة الشهو: احلسني بن صاحل بن خريان البغدادي( ٢)

(، السري 8/21ه. انظر: ترمجته: اتريخ بغداد ) 1١٠ورعًا زاهداً، له اللطيف يف الفقه، تويف عام 
 .22(، والطبقات البن هداية هللا ص1/١1٢(، وطبقات الشافعية الكربى )112/٢٢)
النهاية  انظر: نع ذلك.مبتشبيباً: أي حتسينًا علَّق عليه حمقق هناية املطلب بقوله: ( ١)
(٢١/٢١1.)  
 (.٢١/٢١1انظر: النهاية )( 1)
 (.2/١88انظر: التهذيب )( 1)
 (. 1/٢٠2(، الروضة )8/١2انظر: العزيز )( 2)
 (.٢22-٢١/٢21انظر: النهاية )( 2)



 [ 132 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

[ /أ8] جنونلـمالصغري وا ةال يزوج أملـمويل ا أن قال الرافعي: وهو يوافق وجًها
 يليواألظهر أن الذي يزوجها ويل النكاح الذي ، أو قيًما (٢)[يا]وصنسيًبا كان أو 

  فإن، واألب ال يزوج أمة البنت الصغرية، على هذا غري األب واجلد ال يزوجهاو ، اللـما
 .(2)ه فالبد من إذنهيوإن كان لسف، كانت جمنونة زوجها

وإن  ، (1)عليها فقد مرّ رة فإن كانت حمجو ، نظر يف حال سيدهتايُ ، رأةلـمأمة ا الثاين:
كان ولًيا ابلنسب أو   سواءٌ ، دون األمة ةبرضى السيد ةزوجها ويل السيد، قةطلَ كانت مُ 

كانت السيدة ثيًبا أو   وسواءٌ ، ة أو جمنونةعاقل، صغرية كانت األمة كبرية أو  وسواءٌ ، غريه
ابألسباب اخلاصة؛ بل يزوجها احلاكم األولياء أنه ال يزوجها  :(4)وعن ابن القاص، بكرًا

 .(5)ابلوالية العامة إبذن سيده حكاه اإلمام

 .(6)هطقال الغزايل: وأمجعوا على تغلي

ن معتقة أشهور عنه لـموا، ال مشهور عنهو  ،وهذا غري موجود يف كتابه قال الرافعي:

                                         
انظر: العزيز  للسياق.يف األصل: )صبيا(، واملثبت من )ز( هو الصواب ملوافقته ملا يف العزيز و (٢)
(8/١2.) 
 (.8/١2ر: العزيز )انظ( ١)
 (.8/١2العزيز )(، ٢22-٢١/٢22أي: يزوجها السلطان. انظر: النهاية ) (1)
، إمام عصره، تفقه على ابن سريج، وأخذ هو: أبو العباس، أ د بن أيب أ د القاص الطربي( 1)

التلخيم، الـمفتاح، أدب القاضي، تويف  :نفسهاعنه أهل طربستان، له التواليف الـمشهورة، ومن أ
(، 1/٢٠2٠(، بغية الطلب يف اتريخ حلب )١/١21هــ. انظر: شذيب األمساء )112سنة 

 (.٢/٢٠2، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )١1٠طبقات الفقهاء الشافعيني ص
 (. ٢١/٢22انظر: النهاية )( 2)
 . ١١٠انظر: البسيات ص ( 2)
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البكر البالغ الرشيدة وإن  هوليس لألب واجلد إجبار أمت، (1)رأة يزوجها السلطانلـما
يف حق  ىفكبسكوت سيدهتا يف استئذاهنا يف تزويج أمتها وإن   ىجرب سيدهتا وال يكتفأ

اوردي: إن أذنت له لـمفقال ا، رأةلـموأما عبد ا، (2)جربلـمنفسها حيث شرط يف غري ا
 : (3)وجهانجيز مباشرته وفيمن يباشره  لـمفإن كان صغريًا ،  التزويجيف

ا بري وإن كان ك، وليها يف النكاح. واثنيهما: من أيذن له من الناس :أحدمها
أنه ال جيوز إال إبذهنا  :وفيه وجه، تزوج إبذهنا وحدها كالسيدين أأن له  :فالصحيح
 على جزمه جبواز إجبار العبد الصغري. قال: وهو خطأ وما ذكره بناء منه، وإذن وليها

ال جيوز لوليها القريب كاألخ  :قال ابن احلداد، ةريض أملـمإذا أعتق ا الثالث:
فإنه نص على أنه ال ، لفت زوجتهكافر وخت  لـمكما لو أس،  وتميربأ أو يحىت ، تزوجيها

 :ال األكثرونوق، واتبعه مجاعة، وال أربعة غريها فيخرج من الثلث، جيوز له نكاح أختها
  .(5)مسألة األخت وجعلها على قولني (4)والتزم أبو زيد، له تزوجيها

عتق هل هو موقوف على تبني احلال ال حيكم فيه الن أاوردي اخلالف إىل لـمورد ا
 لـميف احلال ظاهرًا؛ فإن مات و انفذ  أو هو، اآلن بصحة وال فساد وهو قول ابن احلداد

                                         
تلخيم: "واألولياء مخسة: السلطان فيمن ال ويل له، والعصبة، ومن له والء قال صاحب ال( ٢)

العتاقة من الرجال، والسيد يف أمته، وويل السيدة يف أمتها وليها. قاله نصا: ما لـم يعتق، فإن 
 .1٩1أعتقها لـم يزوجها ويل سيدشا. قلته خترجيا". انظر: التلخيم ص 

 (. 8/١1انظر: العزيز )( ١)
 (.٩/٢18ظر: احلاوي )ان( 1)
بن  ، أبو زيد الـمروزي، الفاشاين من قرية فاشان، إحدى  هو:   بن أ د بن عبد هللا( 1)

ظر الـمحقق قرى مرو من أصحابنا اخلراسانيني، اإلمام البارع، النحرير الـمدقق، الزاهد العابد، النا
هـ. انظر: شذيب األمساء  11٢الشافعي، وأحسنهم نظرا، ت  ناس لـمذهبمن أحفظ ال

 (.٢2/1٢1(، السري )1/1٢، طبقات السبكي )1٢٢ص
 (.١8-8/١1(، العزيز )12٩-٢١/٩١،128انظر: النهاية )( 2)
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عتق أن يزوجها ويطأها لـمزوجها ولت[ أن ي/ب8فله ] فعلى هذا، ثه بطللخيرج من ث
خيرج  لـمويقبل شهادهتا وحيد قاذفها وحيد أهل احلدود إذا فرقت وتورث مث إن مات و 

 ة ابتداء تربعز وا فإن جعلنا لإلجاز إن أجاو فإن رد الورثة ابن فساد النكاح؛  ،من الثلث
 .(1)كفكذل

رض الزائد على لـموهوب يف الـملك يف الـموهو ظاهر على القول أبن ا :قال اإلمام
مث رجع ، وهوب لهلـموت؛ إما على القول أبنه يكون للـمالثلث يكون للوارث من حني ا

فال يصح هذا ، لك حينئذلـمإىل الوارث عند الرد مبقتضاه أن يصح النكاح حبصول ا
على  فال تسلط عدُ بوإن  ،لك الضعيفلـمالعتق وا ذيصح تعليله بعدم نفو و التعليل 
 .(2)وإن جعلناه تنفيذا فهو كما لو خرجت من الثلث فيصح ،التزويج

رج من الثلث جزاء العتق ويزوجها ختسألة فيما إذا كانت لـماوردي فرض الـموا
ل سواها مث قال: إن كان له مال  ماريض لـميكن ل لـمواإلمام فرضها فيما إذا ، السيد

ياس ابن احلداد النكاح صحيح بناء على على ق ليفي ثلثه بقيمتها فيجوز أن يقا ثريك
 .(3)اللـمال وجيوز خالفه لضعف الـمكثرة ا

وهذا خالف ما يقتضيه كالم ابن احلداد وعامة الناقلني فإهنم أرسلوا قال الرافعي: 
 .(4)يكن له مال سواها لـميقيدوا مبا إذا  لـمو ، التصوير

حيتمل ختريج ، ث وجتدد مالهوقال اإلمام: على التصوير الذي ذكره إذا أجاز الوار 
تبني صحته ن فإانفبانت وفاته ، النكاح على اخلالف فيما إذا زوج جارية ابنه ظااًن حياته

                                         
 (.٩٠-٩/88انظر: احلاوي )( ٢)
 (.٢١/٩1انظر: النهاية )( ١)
 (.٩٠-٩/88(، انظر: احلاوي )٢١/٩1انظر: النهاية )( 1)
 (.١8-8/١1انظر: العزيز )( 1)
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أن فحوى كالم ابن احلداد يدل على  (٢)ونقل عن أيب علي، على أن األصل بقاء احلياة
سادس وأما إذا زوجها السيد فسيأيت يف الفصل ال، (2)أن السيد لو زوجها بنفسه صح

 .(1) القسم اخلامس (1)]من[

وقد يكون ، النكاح وقد يكون يف الناكح (5)ب يف موانعامن الكت القسمُالثالث:
ومنها ما له ، منها ما هو واضح ال يفتقر إىل شرح، إحداهاوقد تقدم ، نكوحةلـميف ا

وكون أحدمها حمرًما ومعظمها الذي حيتاج إىل الشرح ، ابب يذكر فيه لكوهنا مالعنة
  :(6)يذكر هنا وهو أربعة أجناس

 .حرميةلـمما يوجب ا :أحدها

 .كوهنا خامسة يف حق احلر،  ما يتعلق بعدد :واثنيها

 .[ موسر/أ9لك والرق وهو كوهنا أو بعضها مملوك له أو لغريه وهو ]لـما :واثلثها

ا وليست  لـمأو الزوج مس، ةلـمالكفر فيما إذا كان الزوج كافرًا وهي مس ورابعها:
 ابية.كت

ُ

                                         
 (.٢٠2هو احلسني السنجي سبقت ترمجته ص ) (٢)
 (.٢١/٩1انظر: النهاية )( ١)
 يف األصل: )و(، واملثبت من )ز( وهو املناسب للسياق. (1)
 (.18٠سيأيت ص ) (1)
 : مجع مانع، وهو يف اللغة: احلائل بني شيئني.الـموانع( 2)
اصطالحا: ما يلزم من وجوده العدم، وال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته. انظر: العني و 
، اإلهباج يف شرح الـمنهاج 8١(، شرح تنقيح الفصول ص١١/١٢8(، اتج العروس )١/٢21)
(٢/١٠2.) 
 (.٢1/٩٩(، كفاية النبيه )1/٢٠1(، الروضة )8/١8انظر: العزيز )( 2)
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 حرميةلـما اجلنسُاألول:

وليس ، حرملـموبيان ا ررائاحلوقد تقدم يف ابب ، رمة للنكاح أبًداحلـموهي الوصلة ا
وال تثبت ، (٢)ؤبدلـمؤبد خمصوًصا هبا؛ فإن الوطء ابلشبهة يقتضي التحرمي الـمالتحرمي ا

ا وبسبب طارئ إم، حرمية تكون بسبب متأصللـموا، (١)حرمية على الصحيحلـما
 :(3)ثالثة أسبابفهذه ، مصاهرة أو رضاع حمرم

 ذكورات يف قوله تعاىل:لـمحرمات به السبع الـموا، حرمية ابلنسبلـما األول:
 َّ نث مث زث رث  يت ىت نت ُّ

  .(4) اآلية

من األمهات والبنات والعمات واخلاالت وبنات األخ ات واختلفوا يف أن البعيد
واجلدودة داخلة يف ، حرمن ابللفظ :لفقي ،(5)عىنلـموبنات األخت حرمن ابللفظ أو اب

واخلالة البعيدة داخلتان يف  والعمة البعيدة، واحلفيدة داخلة يف لفظ البنت، لفظ األم

                                         
يثبت حرمة املصاهرة إذا مشلت الشبهة الواطئ واملوطوءة، أما إذا  فيه قوالن: واملذهب أنه (٢)

أصحهما: أن االعتبار ابلرجل، حىت تثبت حرمة اختصت الشبهة أبحدحا واآلخر زان فوجهان: 
(، 8/١8العزيز )انظر: . أن الشبهة يف أيهما كانت تثبت حرمة املصاهرة. واثنيهما: املصاهرة
 (.٢18ل املؤلف هلا يف ص )وسيأيت تفصي (.1/٢٠1الروضة )

 ؛ ألن الوطء ابلشبهة يثبت النسب، ويوجب العدة،ثبوت احملرمية بهأحدمها:  وجهان: هوفي (١)
 .ابملوطوءة، فبأمها وابنتها أوىل والثاين: املنع؛ ألنه ال جيوز له اخللوة واملسافرة فكذلك احملرمية.

ة وبنتها يدخالن عليها، ويشق عليها وليس كالوطء يف النكاح وملك اليمني؛ ألن أم املوطوء
االحتجاب عن زوجها، ومثل هذه احلاجة مفقودة هنا، واألصح األول عند اإلمام، والثاين عند 

(، 8/١8العزيز )، (٢١/١١٢النهاية ) انظر: عامة األصحاب، وحكوه عن نصه يف "اإلمالء".
 (.1/٢٠1الروضة )

 (.1/٢٠1الروضة ) (،8/١8(، العزيز )٢١/١١٢انظر: النهاية )( 1)
 .١1سورة النساء، آية: ( 1)
 (. 8/١٩(، العزيز )٩/١18(، البيان )2/11٩انظر: التهذيب )( 2)
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من بنات األخ واألخت داخلة يف لفظ بنات األخ  والبعيدة، لفظيت العمة واخلالة
  .(1)واألخت

 .(2)اوبنت الولد تسمى بنتً ، أن اجلدة تسمى أًما وعن الشافعي:

وقد تقدم ذكر ، عىن؛ ألن كل واحدة منهن يف معىن القريبةلـموقيل: حرمن اب
ولو وطئ ما عدا ، خالف يف دخول اجلدة يف لفظ األم وبنت االبن يف لفظ البنات

 .(3)صري أم ولدتلحق به ولدها و يو ، قوالن دلك اليمني ففي وجوب احلمباألم والبنت 

وفيها إذا وطئ ، د إال يف هذه الصورةع وجوب احلاوردي: وال يلحق الولد ملـمقال ا
وأما األم والبنت فال ، د قوالنويف احل، لك اليمني؛ فإن الولد يلحقهمبة لـمذمي مس

  .(4)تصور وطئها مبلك اليمنيي

 تسواء كان، بواسطة أو بغري واسطة، فاألم كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك
 .(5)األم أو ذكرًا وأنثى كأم أيب األم وأم أم األبالواسطة ذكرًا كأم األب أو أنثى كأم 

وبنت ، بواسطة أو بغري واسطة كبنت االبن، والبنت كل أنثى ترجع والدهتا إليك
 .(6)وبنات بنات األبناء، وبنات أبناء البنات، البنت

فيدخل فيه األخت الشقيقة واألخت ، واألخت كل أنثى ولدها أبواك أو أحدمها

                                         
 (.1/٢٠8(، الروضة )8/1٠(، العزيز )٩/٢٩1انظر: احلاوي )( ٢)
 (.2/١2انظر: األم )( ١)
 (.٩/٢٩1(، حبر الـمذهب )٩/٢٩1انظر: احلاوي )( 1)
 (.٩/٢٩1انظر: احلاوي )( 1)
(، الروضة 8/١٩(، العزيز )٩/١18(، البيان )2/11٩(، التهذيب )2/٢٠٢انظر: الوسيات )( 2)
 (. ١/١22(، اإلقناع للشربيين )٢٠8/1)
(، 8/١٩(، العزيز )٩/١1٩(، البيان )11٠11٩-/2(، التهذيب )2/٢٠٢انظر: الوسيات )( 2)

 (.١/١22(، اإلقناع للشربيين )1/٢٠8الروضة )
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[ وهي كل أنثى /ب9منك ] كوبنات األخ وبنات األخت كبنت. لألب واألخت لألم
كانت األخوة من األبوين   بواسطة أو غريها سواءٌ ، تنتهي إىل أخيك أو أختك ابلوالدة

 .(1)أو من أحدمها

كون من توقد ، بواسطة أو بغري واسطة، والعمة كل أنثى هي أخت كل ذكر ولدك
ك بواسطة أو غري تولد أنثىهي أخت  الة كل أنثىواخل .األم أيبجهة األم كأخت 

فعمة األب وعمة أصوله وإن ، كون من جهة األب كأخت أم األبتوقد ، واسطة
ألب وخالة أصوله وخالة األم اوخالة ، وعمة األم وعمة أصوهلا وإن علون عمات، علوا

كون العمة أخت األب من توال فرق بني أن ، وخاالت أصوهلا وإن علون خاالت
 .(2)أن تكون اخلالة أخًتا لألم من األبوين ومن أحدمها فرقوال ، من أحدمهااألبوين أو 

واحلفيدات يف لفظ البنات واألابعد ، بدخول اجلدات يف لفظ األمهاتوإذا قلنا: 
قل ن لـموإن ، (3)[ذكور حقيقة اللفظلـمفالتعريف ا]، من العمات واخلاالت يف لفظيهما

وعلى ذلك جرى ، ن حقيقة يف بعض جمازًا يف بعضوإن كا، رادلـمبه كما تقدم تفسري ا
فقالوا: حترم األم والبنت والعمة واخلالة وبنت األخ وبنت األخت ابحلقيقة ، العراقيون

 .(4)جازلـموا

فإن ، وما تقدم من تفسري األخت هو على القول أبن األجداد ال يدخلون يف اآلابء
أو  األدنيانكل أنثى ولدها أبواك   يدخلون احتجنا إىل تقييده أبن نقول األختقلنا: 

                                         
(، 8/١٩(، العزيز )٩/١1٩(، البيان )11٢-2/11٠(، التهذيب )2/٢٠١انظر: الوسيات )( ٢)

 (.١/١22(، اإلقناع للشربيين )1/٢٠8الروضة )
(، 8/١٩(، العزيز )٩/١1٩(، البيان )11٢-2/11٠(، التهذيب )2/٢٠١انظر: الوسيات )( ١)

 (.١/١22(، اإلقناع للشربيين )1/٢٠8الروضة )
 ساقطة من: )ز(. ( 1)
 (.8/1٠(، العزيز)٩/٢٩1(، حبر الـمذهب )٩/٢٩1الكبري ) انظر: احلاوي( 1)
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 .(1)أبواك بال واسطة

 :(2)حرمات من النسب عباراتلـمولألصحاب يف ضبط ا

القراابت حمرمات إال من دخل يف اسم ولد  نساءأن  (3)عن أيب منصور األوىل:
 وكل من اللفظني يشمل الذكور واإلانث.، لةو العمومة واخلؤ 

وفصول أول ، رم على الرجل أصوله وفصولهلألستاذ أيب إسحاق أنه حي الثانية:
 أصوله وأول فصل من كل أصل بعده.

ُفروع:

زين أنه لـما ىرو ، لو تزوج امرأة جمهولة النسب بوالية احلاكم فاستلحقها أبوه األول:
 .(4)وفيه وجه أنه يبطل، وبه أفىت العبادي والقاضي، ال يبطل النكاح

رث هو ي[ و /أ11يتواراثن ]و  اهبم عليه التزوج : لو ولدت امرأة ابنا من الزان حر الثاين
وكذلك ال ، ولو زىن ابمرأة فولدت بنًتا جاز له التزوج هبا، ةمومألاأخاه منها أبخوة 

وزعم أنه مذهب  أهنا حترم عليه وعن ابن القاص: .(5)رم على أبيه وابنهحتيتواراثن وال 
 .(7)ذهب يكره له نكاحهالـموعلى ا. (6)الشافعي

                                         
 (.8/1٠(، العزيز)٩/٢٩1انظر: حبر الـمذهب )( ٢)
 (.1/٢٠8(، الروضة )8/1٠انظر: العزيز )( ١)
الشافعي، الفقيه  ، البغداديهو األستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممَّد التميمي( 1)

األصويل النحوي، له تصانيف كثرية، منها: تفسري القرآن، وفضائح الـمعتزلة، الَفرق بني الِفرق، 
(، 2/٢12انظر: طبقات الشافعية للسبكي )ه(. 1١٩والتحصيل يف أصول الفقه، تويف سنة )

 (.1/١٠1وفيات األعيان البن خلكان )
 (.1/٢٠8(، الروضة )8/1٠انظر: العزيز )( 1)
 (.8/1٠انظر: العزيز )( 2)
 (.8/1٠، العزيز )1٢1انظر: التعليقة الكربى ص ( 2)
 (.1/٢٠٩(، الروضة )8/1٠(، العزيز )٩/١22(، البيان )2/٢٠1انظر: الوسيات )( 1)
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وقيل الحتمال كوهنا خملوقة من ، اءلـمفقيل: للخروج من خالف الع، فيه واختلفوا
وذلك أبن حيبس من ، فلو تيقن أهنا منه حرمت عليه واختاره مجاعة منهم الروايين، مائه

 .(1)حني الزان إىل حني الوالدة

وعلى األول ، إمنا يكون ذلك إبخبار الصادق وقال القاضي الطربي وابن الصباغ:
زين هبا مطاوعة أو لـموال فرق بني أن يكون ا، وإن حتقق أهنا منه وهو الصحيحال حيرم 
ولو أرضعت الزانية صغرية مع هذه البنت فحكم هذه الصغرية مع الزاين يف ، مكرهة

 .(2)أيضا ويكره البن الزاين أن يتزوج ببنت أبيه من الزان، خلوقة من الزانلـمحكم البنت ا

وإن ، (3) نكاحها إن كان قد دخل أبمهانايفان فال جيوز للنفية ابللعلـموأما البنت ا
 :(4)يكن دخل هبا فوجهان لـم

، واحلد بقذفها، وعلى هذا ففي وجوب القصاص بقتلها، أنه ال جيوز :أصحهما
والوجهان يف حترمي ، وقبول شهادته هلا وعتقها إذا ملكها وجهان، والقطع بسرقة ماهلا

  .(5)من غري أمها ولده حترميها على ن يفراي جينايفنفية على اللـما

لو قال أحد األخوين المرأة هذه أختنا وكذبه اآلخر فإن كانت جمهولة  :الثالث
النسب حرم نكاحها على املقر وإن كانت معلومة النسب من غريه ففي حترميها عليه 

 .امرأة وكذبته أو كانت مشهورة النسب من غريه نتيةببِ وجهان جاراين فيما لو أقر 
ا

ا

                                         
 (.٩/١٢1(، حبر الـمذهب )8/1٢(، العزيز )٢٢/1٩1انظر:احلاوي)( ٢)
 .1٢2(، التعليقة الكربى ص8/1٠العزيز )( ١)
 (.1/٢٠٩(، الروضة )8/1٢انظر: العزيز )( 1)
 (.8/1٢(، العزيز )٢٢/1٩1انظر:احلاوي)( 1)
 (.1/٢٠٩(، الروضة )8/1٢انظر: العزيز )( 2)
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ا

ُاـرضمنا:مةعااـثمينـمؤا

 :تقدمةلـمحرمات يف النسب الـمفتحرم السبع ا، حيرم ما حيرم من الوالدة (1)والرضاع
فإذا أرضعت ، وبنات األخ، والعمات واخلاالت، واألخوات وبناهتن، األمهات والبنات

ها ءوآاب، كون أمهاهتا جداته من األمتف، هلما ع ابنٌ رضَ لـمامرأة ولًدا بلنب من زوج فا
ابء الزوج آو ، وإخوهتا وأخواهتا أخواله وخاالته، وبناهتا أخواته من األم، أجداده من األم

وإخوته وأخواته أعمامه ، وبنوه إخوته من األب، وأمهاته أجداده وجداته من األب
 .(2)فهؤالء كلهن حمرمات عليه، وعماته من األب

عت من أرضعتك أو [ كل امرأة أرضعتك أو أرض/ب11فأمك من الرضاعة ]
رضعة أو لـملك بواسطة أو بغري واسطة وكذلك كل امرأة ولدت ا أرضعت من ولد

 .(3)الفحل بواسطة أو بغريها

، اه أو أرضعتها امرأة ولدهتَ وابنتك كل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلنب من ولدتَ 
 .(4)وكذلك بناهتا من النسب أو الرضاع

فإن أرضعتها أمك بلنب ، عت بلنب أبيكرضِ أُ  أو، وأختك كل امرأة أرضعتها أمك
                                         

 لغة: اسم لـمّم الثدي وشرب لبنه. الّرضاع( ٢)
 وشرًعا: اسم حلصول لنب امرأة أو ما وصل منه يف جوذ طفل بشروط.

(، ٢/١1٠قع على الـمّصة وأكثر فيها إىل كمال رضاع احلولني. انظر: العني )وقيل: اسم جامع ي
 (.8/١81(، حتفة الـمحتاج )٢/12٠الـمعجم الوسيات )

 (.11٢-2/11٠(، التهذيب )2/٢٠1انظر: الوسيات )( ١)
(، العزيز ٩/١1٠)=(، البيان 11٢-2/11٠(، التهذيب )2/٢٠1انظر: الوسيات )( 1)
 (.١/١22(، اإلقناع للشربيين )1/٢٠٩(، الروضة )8/1٢)
(، 8/1٢(، العزيز )٩/١1٠(، البيان )11٢-2/11٠(، التهذيب )2/٢٠1انظر: الوسيات )( 1)

 (.1/٢٠٩الروضة )
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وإن أرضعتها ، أو بلنب غري أبيك فهي أختك من األم، أبيك فهي أختك من األبوين
رضعة أو لـمأبيك فهي أختك من األب وكذلك كل امرأة ولدهتا ا أمك بلنب غريُ 

  .(1)الفحل

ك كل وكذل، ه من النسب أو الرضاعدَ لَ وَ  نْ مَ  وأخواتُ  ،الفحل وعماتك أخواتُ 
وخاالتك أخوات ، من أجدادك من النسب أو الرضاع واحدٍ  عت بلنبِ رضِ امرأة أُ 

وكذا كل امرأة  ،رضعة من النسب أو الرضاعلـمرضعة وأخوات كل أنثى ولدت الـما
  .(2)أرضعتها واحدة من جداتك من النسب أو الرضاع

، لنسبل من الرضاع أو افحوبنات أختك وأخيك بنات أوالد مرضعتك وأوالد ال
وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو ارتضعت بلنب أخيك وبناهتا وبنات أوالدها من 

وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلنب ، كيك وأختالنسب أو الرضاع بنات أخ
وبنات كل امرأة أرضعتها أمك ، أبيك وبنات أوالده من النسب أو الرضاع بنات أخيك

 .(3)النسب أو الرضاع بنات أخيك وارتضعت بلنب أبيك وبنات أوالده من

، اواستثىن بعضهم منهن أربع، وكل من حرمت من النسب حرمت من الرضاع
أم األخ واألخت يف النسب  :أحدها .وقد ال حيرمن، هي يف الرضاع قد حيرمن :وقالوا

تكن  لـموإن ، ويف الرضاع إن كانت أًما حرمت، أبٍ  أو زوجةُ  ألهنا إما أمٌ ، حرام مطلًقا
 .(4)رمحت لـمأختك  وأأخاك  ا فإن أرضعت أجنبيةٌ أمً 

                                         
 انظر: الـمصادر السابقة.( ٢)
 (.1/٢٠٩(، الروضة )8/1٢(، العزيز )2/٢٠1انظر: الوسيات )( ١)
 (.1/٢٠٩)(، الروضة 8/1٢(، العزيز )2/٢٠1انظر: الوسيات )( 1)
 (.1/٢٢٠(، الروضة )8/1١انظر: العزيز )( 1)
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يف النسب حرام؛ ألهنا إما بنتك أو زوجة  -وهو ولد الولد- (1)لتكفانأم  الثانية:
ك انفلتكن أبن أرضعت أجنبية ت لـموإن ، ويف الرضاع إن كانت كذلك حرمت، ابنك

يف النسب أما أو فال تنحصر كون أم األخ واألخت ، ا ذكروه يف الصورتنيلـمحترم  لـم
فقد تكون األوىل ، لة من النسب بنًتا أو زوجة ابنف[ أب وال كون أم النا/أ11زوجة ]

فصوابه أن ، شبهةب تهمستولدة ابن أو موطوء الثانية:و ، مستولدة أب أو موطوءته بشبهة
، ماءه ابلشبهة ةألهنا إما أمك أو موطوءة أبيك وطًئا حمرًما أو مستدخل :يقال يف األوىل

 .(2)ماءه ابلشبهة ةألهنا إما بنتك أو موطوءة ولدك وطئا حمرما أو مستدخل :ويف الثانية

ويف الرضاع إن  ، جدة ولدك من النسب حرام؛ ألهنا أمك أو أم زوجتك الثالثة:
وال حترم ، فأمها جدته، كولدَ  كن أبن أرضعت أجنبيةٌ ت لـموإن ، كانت كذلك حرمت

 .(3)عليك

ويف الرضاع قد ، النسب حرام عليك؛ ألهنا بنتك أو ربيبتكأخت ولدك يف  رابعة:ال
نت بولدك فبنتها أخت ولدك وليست ب نبيةأج أبن أرضعت، رمحتكون ذلك فال تال 

 :(5)واستثىن آخرون أخراين، (4)لك وال ربيبة

ويف ، أم العم والعمة يف النسب حرام؛ ألهنا جدتك أو حليلة جدك :إحدامها
 فال حترم أبن أرضعت أجنبية عمك أو عمتك. الرضاع قد ال يكون كذلك

رم أبن حتثل ذلك؛ ويف الرضاع قد ال لـمأم اخلال واخلالة حرام يف النسب  الثانية:

                                         
(، الـمطلب العايل ٢٢/21١انظر:لسان العرب ) ولد االبن، أو ولد البنت. :( النافلة1)
 .(11٩٠بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة: )( ٢٢1)ص
 (.1/٢٢٠(، الروضة )8/1١انظر: العزيز )( ١)
 مصادر السابقة.انظر: الـ( 1)
 (.1/٢٢٠(، الروضة )8/1١انظر: العزيز )( 1)
 (.٩/٢٩٩انظر: احلاوي )( 2)
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ومل يستثن القاضي  .إذ ليست جبدك وال حليلة جدك، ترضع أجنبية خالك أو خالتك
 وال املتويل إال األوىل والثالثة والرابعة.

ىل استثناء شيء منهن ألهنن حرمن ابلنسب أو ال حاجة إ: حققونلـموقال ا
صاهرة فال يثبت التحرمي؛ وأما حترميهن لـمويف الرضاع يتصور خلوهن عن ا، صاهرةلـماب

وال حترم أخت لألخ يف النسب وال يف ، ابلنسب فهو مستمر ابلرضاع ال استثناء فيه
أن ينكح الرضاع؛ فإذا كان لك أخ من أب وأخت من األم أو ابلعكس جاز لألخ 

 كجاز ألخي، وأجنبية من امرأة نترضعت أويف الرضاع إذا أُ ، األخت وهي أخت أخيه
وإذا ولدت هذه ولًدا كنت أنت عما له وخااًل وكذا ال حيرم اجلمع بينهما ، نكاحها

 .(1)لكلـميف ا ءابلوط

 :فرعان

اختلطت حمرم لرجل بنسب أو رضاع أو مصاهرة أبجنبيات؛ فإن كان  األول:
جاز له نكاح من شاء ، أو قرية كبرية، نسوة بلدهك،  الط بعدد ال ينحصر عادةالختا

 .(2)كما لو اختلط صيد مملوك من صيود مباحة،  منهن

حرمة لـم[ أمكنه أن ينكح واحدة تيقن أهنا ليست ا/ب11فإن ] :قال اإلمام
كان وإن  ، والظاهر أنه ال حجر عليه،  يراتب فيهنيتفيحتمل أن يقال: ال ينكح الال

، كالعشرة والعشرين وحنوها مما ال خيلو من احلصر يف بعض األحوال،  بنسوة حمصورات
وفيما إذا ، وإن خال يف بعضها عنه لزمه اجتناب الكل وال مدخل لالجتهاد يف الباب

 .(3)ن له نكاح واحدة منهنه: أاختلطت أخته من الرضاع وج

                                         
 (.1/٢٢٠انظر: الروضة )( ٢)
 (.1/٢٢٠(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( ١)
 (.٢١/2٢2انظر: النهاية )( 1)
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هو مأمور ابالجتناب فلو  فقال:، على وجه آخر (1) وحكاه الرافعي عن أيب علي
 :(2)هن فوجهاناحدإحلف ونكح 

زم وهذا يقتضي اجل، نع مشكوك فيهلـما هوسبب، ايصح لوجود النكاح ظاهر  :أحدمها
  .مبنع اإلقدام

 :(3)واخلالف يف صحته بعد وقوعه ويتحرر فيه ثالثة أوجه

 .يصح لـمأصحها: ال جيوز وإن وقع 

 .جيوز واثنيها:

 .إن وقع صحال جيوز و  واثلثها:

 .(4)على آحاد الناس هندعدر سقال اإلمام: ويعين بعدم االحنصار ع

هم مبجرد در على الناظر عدسلع، وقال الغزايل: كل عدد لو اجتمعوا يف صعيد واحد
وبني ، فهو حمصور، وإن سهل كالعشرة والعشرين، كاأللف فهو غري حمصور،  النظر

 .(5)فيه القلب فلتستفت كقع فيه الشوما و ، لحق أحدمها ابلظنالطرفني وسائط تَ 

لك لـموإن وطئها اب، حرمات عليه ابلرضاع بعقد حدلـمواحدة من ا ئ: لو وطالثاين
 .(6)خبالف النسب كما مروال فرق هنا بني األم والبنت وغريها ، فقوالن

ُ

                                         
 (.٢٠2هو احلسني السنجي سبقت ترمجته ص ) (٢)
 (.8/11انظر: العزيز )( ١)
 (.٢1/٢٢١(، كفاية النبيه )8/11عزيز )انظر: ال( 1)
 (.٢١/2٢2انظر: النهاية )( 1)
 (.2/٢٠2(، الوسيات )2/81٠انظر: إحياء علوم الدين )( 2)
 (.1/٢٢٩(، الروضة )٩/٢٩٩انظر: احلاوي )(. ٢18تقدم يف ص )( 2)
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  صاهرةلـمانعُالثالث:ُالـما

  :(1)صاهرة على التأبيد أربعلـمحرمات ابلـموالنسوة ا

وأم زوجتك منها كأمك منك وقد تقدم تفسريه فتدخل فيه ، أم الزوجة :هاأحد
 وتستوي فيه األمهات من النسب ومن الرضاع.، اجلدات من كل من األبوين

دخول هبا وبنت زوجتك منها كبنتك منك فتدخل فيه لـمبنت الزوجة ا الثانية:
 بنات أحفادها سواء كانوا من النسب أو الرضاع.

زوجة ابن االبن وابن ، ويدخل فيه زوجات األحفاد وإن سفلوا بناال زوجة الثالثة:
 البنت سواء كانوا من النسب أو من الرضاع.

وإن علون من قبل األب ، [ األجداد/أ12زوجة األب ويف معناه زوجات ] الرابعة:
وهل حرمت جدات الزوجات وبنات ، واألم سواء كانت األبوة ابلنسب أو الرضاع

عىن فيه اخلالف لـمل األحفاد وزوجات األجداد ابللفظ أو ابأحفادهن وحالئ
 .(2)تقدملـما

 .(3)أو مبلك فقوالن ،دَّ ولو وطئ واحدة منهن بعقد حُ 

وأما بنت الزوجة فال ، مبجرد عقد النكاح الصحيح (4)[ما عدا بنت الزوجة]وحترم 
 . ول ابألمحترم ابلعقد حترميا مؤبًدا وإن حرمت به حترمي مجع فإمنا حترم ابلدخ

 .(5)أهنا أيًضا ال حترم إال ابلدخول ابلبنت :ويف أم الزوجة وجه

                                         
 (.1/٢٢٢(، الروضة )8/11(، العزيز )٩/١٠٠انظر: احلاوي )( ٢)
 .(٩/٢٩1انظر: احلاوي )( ١)
 (.1/٢٢1(، الروضة )8/11انظر: العزيز ) القوالن: إثبات احلد وعدمه. (1)
 ساقطة من: )ز(. ( 1)
 (.8/11(، العزيز )٩/١٠٢(، احلاوي )١1٠)ص(، خمتصر الـمزين 2/١2ر: األم )انظ( 2)
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رم على الرجل بنت زوج بنته وال أم زوج بنته وال بنت زوج أمه وال أم زوج أمه حتوال 
وال زوجة  (1)وال أم زوجة األب وال بنتها وال أم زوج االبن وال بنتها وال زوجة الربيب

 .(2)األب

  .(3)لد من أمها أم ال ربيبة ولده سواء كان الولد وُ وال :قال النووي

 :انع مسائللـممث يف ا

والدخول يف الزوجية يقتضي حترمي ، وطء األمة مبلك اليمني مبنزلة العقد األوىل:
وطوءة على أبيه لـموا، وابنتها على الواطئ، وطوءةلـمأم ا :صاهرةلـمحرمات ابلـماألربع ا

شبهة النكاح الفاسد أو بمن هذه التحرميات  نسب اليمني وال يثبت مبجرد ملك، هابنو 
ت النسب ويوجب العدة يثبع كما األربصاهرة فتحرم لـمحرمة ا ثبتتالشراء الفاسد 

حرر يفهم أن الوطء يف النكاح الفاسد ال لـموكالم الرافعي يف ا، (4)هر وال حدلـموا
حرمة وجب أنه ال ي :عيفوهو مستدرك عليه ويف وطء الشبهة قول ض، (5)يوجب احلرمة

 .(6)صاهرةلـما

، زين هبا وبنتهالـمفيجوز للزاين أن ينكح أم ا، (7)صاهرةلـموأما الزان فال يثبت حرمة ا
حرمة عليه برضاع أو لـمولو وطئ الرجل مملوكته ا، زين هبالـمه أن ينكح اابنوألبيه و 

                                         
اب زوج األم، والرابة : ابن امرأة الرجل من غريه، وهو مبعىن مربوب، واألنثى ربيبة، والر الربيب( ٢)

 (.٢/٢1٢(، الصحاح )١/18١امرأة األب. انظر: مقاييس اللغة )
 (.1/٢٢١(، الروضة )8/12انظر: العزيز )( ١)
 (.1/٢٢١انظر: الروضة )( 1)
 (.1/٢٢1(، الروضة )8/12(، العزيز )٩/١٢٢انظر: احلاوي )( 1)
 (.8/12انظر: العزيز )( 2)
 .1٠2انظر: التتمة ص: ( 2)
(، الروضة 8/12(، العزيز )٩/١٢1(، احلاوي )١1٠)ص املزين خمتصر(، 2/١1نظر: األم )( ا1)
(1/٢٢1.) 
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مث ، بناه فهو كالزانوإن أوج، صاهرة بهلـميوجب احلد أثبتنا حرمة ا لـممصاهرة فإن 
حىت جيوز ، حرميةلـموجب ايالوطء يف النكاح ويف ملك اليمني كما يوجب احلرمة 

 .(1)سافرة هبالـموطوءة وابنتها وألبيه وابنه اخللوة والـمسافرة أبم الـمللواطئ ا

  :(2)وقيل وجهان حرمية قوالنلـمالشبهة ففي اقتضائه ا ءوأما وط

[ /ب12] وابن الصباغ والشيخ أبو إسحاق وغريهموبه قطع البندنيجي  :أحدمها
والصواب ، ويف كالم آخر من أنه حالل واعرتض على الفريقني، الشبهة حرام ءأن وط

 ذلك ال أيمثلل ال يتعلق به خطاب و غافوال غافلألنه ، أنه ال يوصف حبل وال حرمة
يف الفاعل أبن  هناوالصواب: أن الشبهة خمتلفة فإ، جنونلـموفعله كفعل الصيب وا، إمجاعا

  ل له.حتيظنها زوجته أو أمته اليت  ةجيد على فراشه أم

وطوءة ملك أو شبهة ملك كاجلارية لـمحل أبن يكون له يف الـم: الشبهة يف االثاين
  .هشرتكة وجارية ابنه أو مكاتبلـما

اء كالنكاح بال ويل أو لـم: شبهة يف الطريق أبن يكون حالاًل عند بعض العالثالث
شرتكة وجارية لـمحل كوطئ اجلارية الـمتعة؛ فإن كانت الشبهة يف الـم شهود ونكاح ابال

وإن كانت يف ، يوصف حبل وال حرمة لـمفهو حرام قطًعا وإن كانت يف الفاعل ، االبن
 .(3)حترم لـمعتقده ي لـمه واعتقد التحرمي حرم وإن لـمالطريق فإن ع

، أحكام الشبهة قطًعا ثبتتوطوءة لـمطئ واشبهة الواالإذا مشلت  سألةُالثانية:لـما
غري فراش زوجته  تىأأتى حامال كما لو  كما لو،  دون اآلخر (4)وإن وجدت يف أحدمها

أنه  ةأو أتت هي غري فراش زوجها ظانَّ ، ة ابحلاللـموطوءة عالـموا، هافظنه فراشها فوطئ

                                         
 (.1/٢٢1(، الروضة )8/12(، العزيز )٩/١٢٢انظر: احلاوي )( ٢)
 (.٩/١٢٢انظر: احلاوي )( ١)
 (.1/٢٢1(، الروضة )8/12انظر: العزيز )( 1)
 أحدها. :يف )ز(( 1)
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ة قلو مكنت البالغة العاأ، أو انئمة، أو وطئها وهي مكرهةٌ ، الـمفراشه فوطئها صاحبه عا
أو مراهقة فهل ، أو استدخلت ذكر انئم أو زان العاقل البالغ مبجنونة، جمنواًن أو مراهًقا

أما حلوق النسب  ؟رأة أو يف أحدمها مطلًقالـمالعتبار بوجود الشبهة يف الرجل ويف اا
. ا فالفإن كانت الشبهة فيه ثبت وإن كانت فيه، شتباه عليهووجوب العدة فيناط ابال

 .(1)هر فيناط ابإلشتباه عليها فإن وجدت الشبهة فيها وجب وإال فاللـموأما ا

 :(2)وأما احلرمة ففيها ثالثة أوجه

خيتص مبن  :أحدمها :وعلى هذا فوجهان، اميثبت بوجودها يف واحد منه :أحدها
وأصحهما عند  .فإن كان االشتباه عليه حرمت عليه أمها وبنتها، اختصت الشبهة به

 .(3)الطرفني أهنا تعم يف :تويللـما

، والوجه الثاين وهو الصحيح أن االعتداد ابلرجل يثبت احلرمة إذا اشتبه احلال عليه
 تثبت. لـم اشتبه عليهي لـموإن 

ومفهومه أهنا ال تثبت يف حق ، [ عليها/أ13: أهنا ال تثبت إال ابالشتباه ]الثالثو 
على هذا أهنا  :لكن قال الرافعي، مام والغزايلمن اشتبه عليه أيًضا وهو مفهوم كالم اإل

ا تقدم أن له لـمجنون شبهة نظر لـما ءويف جعل وط، ت يف حق من كانت به الشبهةتثب
 .(4)أن ينكح األمة؛ ألن وطئه زان يف أحد القولني

هل يكون كالوطء حىت ، فاخذةلـمعانقة والـمشهوة والتقبيل وابس لـمال :ةالثالث
إذا وقعت بشبهة نكاح أو ملك وحىت حترم الربيبة هبا إذا ، هرة هباصالـمحرمة ا تثبت

                                         
 انظر: الـمصادر السابقة.( ٢)
 (.1/٢٢1(، الروضة )8/18، العزيز )١1٢(، البسيات ص٢١/١1٢النهاية )( ١)
 (.1٠2-1٠1انظر: التتمة ص )( 1)
 (.8/18، العزيز )١1٢(، البسيات ص٢١/١1٢انظر: النهاية )( 1)
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 : (1)فيه قوالن ؟وقعت يف النكاح

 .(2)وصححه مجاعة منهم اإلمام والغزايل ال :أحدمها

 .(3)وصححه الفوراين والبغوي والروايين نعم :واثنيهما

ر إىل ومنهم من خصصه ابلنظ، (4)ومنهم من طرد هذا يف النظر بشهوة وهو ضعيف
ومنهم من ، عانقة بغري شهوة فال أثر له عند اجلمهورلـمس والتقبيل والـموأما ال، (5)الفرج

فيجوز أن يكتفي بصورهتا كما يف النقض ولو قبلت امرأة امرأة أو ، يقيدها ابلشهوة لـم
وإن ، حترم واحدة منها على أب األخرى وال أمها لـممستها بشهوة ظانة أهنا زوجها 

 .(6)ذلك يثبت التحرمي يف حق الرجلن إ قلنا:

أو ماء أجنيب ، رأة ماء زوجهالـمصاهرة ابستدخال الـمتثبت حرمة ا الرابعة:
واألصح أنه ال يتقرر ، والتحليل (8)وال حيصل به اإلحصان، كالعدة والنسب  (7)ابلشبهة

                                         
(، حبر الـمذهب ٩/١2٢(، البيان )2/١22(، التهذيب )٢١/١1١انظر: النهاية )( ٢)
 (.1/٢٢1) (، الروضة8/11(، العزيز )٩/١٢٢)
 (.1/٢٢1(، الروضة )8/11، العزيز )١1٢(، البسيات ص٢١/١1١انظر: النهاية )( ١)
 (.٩/١٢٢(، حبر الـمذهب )٩/١2٢(، البيان )2/١22انظر: التهذيب )( 1)
 .1٠2قاله القاضي حسني. انظر: التعليقة الكربى ص ( 1)
 (.٢١/١1٩) هذا القول حكاه اإلمام عن رواية العراقيني. انظر: النهاية( 2)
 (.٢١/١1٠انظر: النهاية )( 2)
  ابلشهوة. :يف )ز(( 1)
: الـمنع، وله معان، فيأيت مبعىن اإلسالم، ومبعىن اإلحصان الـموجب رجم أصل اإلحصان( 8)

 الزاين، ومبعىن العفة، وهو إحصان الـمقذوذ، ومبعىن احلرية، ومبعىن التزويج.
نسان ابلغا، عاقال، حرا، مسلـما، دخل ابمرأة كذلك بنكاح صحيح. واصطالحا: أن يكون اإل

، 121، الـمطلع على ألفظ الـمقنع ص1١1، حترير ألفاظ التنبيه ص٢٢8انظر: الـمغرب ص
 .1٠التعاريف ص
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، (1)عةوال تثبت به الرج، هرلـمفوضة وال يف صورة الشبهة الـموال جيب به ل، هرلـمبه ا
صاهرة وال النسب ابستدخال ماء األجنيب الذي لـمالغسل وال تثبت حرمة ابه وال جيب 
 . (2)أنزله ابلزان

ثبت حرمة تفقد روى البغوي أنه ال ، ولو أنزل الزوج ابلزان فاستدخلت زوجته ماءه
ثبت هذه األحكام توجب أن  :ندهوقال من عِ ، صاهرة وال النسب وال جتب العدةلـما

 .(3)و وطئ زوجته ظااًن أنه يزين هباكما ل

فعلى هذا حترم ، : لو أتى امرأته أو منكوحته نكاًحا فاسًدا يف دبرهااخلامسة
 وإن قلنا:، ال يوجبه ثبتفإن قلنا:  ينبين على الوجهني يف إجيابه احلد.و ، صاهرة بهلـما

ألن احلد ال جيب  حرميةلـمبه ا تولو فعله غلطًا ظااًن أنه يطأ يف الفرج ثبت .يوجبه فال
وكذا إذا وطئ  :قال يف الذخائر، أهنا ال تثبت :[ وجه/ب13وفيه ]، يف هذه الصورة

 .(4)امرأة يف الدبر ظنها زوجته أو أمته

حىت لو نكح ، ؤبدة إذا طرأ على النكاح قطعهلـمحرمية الـم: ما يوجب االسادسة
 .(5)ها بشبهة انفسخ النكاحأو وطئ هو أمها أو بنت، امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة

 وفرع ابن احلداد عليه فرعني:

فحصلت كل منهما عند ، لو نكح رجل امرأة وابنه ابنتها وزفت كل منهما األول:

                                         
ة، مبعىن الرجوع. مصدر الـمرة واهليئ -بفتح الراء وبكسرها، والفتح أفصح-: الرجعة( ٢)

شذيب . انظر: املرأة إىل النكاح، من طالق غري ابئن يف العدة، على وجه خمصوص ا: ردواصطالح
 .(٩/٢21، العزيز )22، اللباب ص (٢/١١٠الـمصباح الـمنري )(، ٢/١11اللغة )
 (.1/٢٢1(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( ١)
 (.8/11(، العزيز )2/121انظر: التهذيب )( 1)
 .1٢1(، التتمة ص٢١/١1٠انظر: النهاية )( 1)
 (.1/٢٢1(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( 2)
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ذهب يف ثبوت لـمزوج األخرى فوطئها ظااًن أهنا زوجته انفسخ النكاحان تفريًعا على ا
إن كان الوطآن  مث، يت وطئهاثل لللـموعلى كل منهما مهر ا، (1)الشبهة ءحرمية بوطلـما

  .(2)حلصول الفرقة من جهته، سمىلـماألب فعليه لزوجته نصف ا ءترتبا فإن سبق وط

، : وال جيب على االبن لزوجته شيء؛ ألن الفرقة ليست من جهتهقال ابن احلداد
 :(5)وقال أبو علي،  سمىلـمنصف ا (4) [عليه]وقال آخرون: ،(3)األب السابق ءبل بوط
كانت   وإن، سمىلـمأو صغرية فلها نصف ا، أو انئمة، ت زوجة االبن مكرهةإن كان

سمى لـمعليه نصف ا نابفإن أوج، أنه زوجها فال مهر هلا ةً ألب ظانَّ اعاقلة طاوعت 
أتيت  (7)فيه ثالثة أقوال غرمثل أو بنصفه أو مبا لـموهل يرجع مبهر ا، (6)رجع على والده

وهل جيب على األب ، سمىلـمنصف ا تهعليه لزوجوإن تقدم وطء االبن ف، يف الرضاع
  .(8)تقدملـمفيه اخلالف ا ؟سمىلـملزوجته نصف ا

وإن وقع الوطآن مًعا فعلى كل منهما نصف ، الرجوع كما ذكران فلهجيب فإن قلنا: 
  ؟وهل يرجع على اآلخر بشيء، سمى لزوجتهلـما

بقدر و به لو انفرد يرجع كل منهما على صاحبه بنصف ما كان يرجع  :قال القفال

                                         
 (.1/٢2٠(، أسىن الـمطالب )8/18(، العزيز )٩/١2١انظر: البيان )( ٢)
 انظر: الـمصادر السابقة.( ١)
 (.1/٢٢2(، الروضة )8/18انظر: العزيز )( 1)
 يف األصل: عليها، واملثبت من )ز( وهو الصواب.( 1)
 (.٢٠2نجي سبقت ترمجته ص )هو احلسني الس( 2)
 (.1/٢٢2(، الروضة )8/18(، العزيز )٢١/١1٠انظر: النهاية )( 2)
 (.8/18(، العزيز )٩/١2١انظر: البيان )( 1)
 (.8/18(، العزيز )٩/١2١انظر: البيان )( 8)
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 . (٢)ماليف االصطكما   نصفه

 .(2)ال يرجع واحد منهما على اآلخر وقال الشيخ أبو علي:

 ن.طالألخرى فالنكاحان ابامها أم احدإوابن أن ، : لو نكح امرأتني يف عقدالثاين
، لكن لو وطئهما أو واحدة منهما، سمى وال شيء منه لواحدة منهمالـموال جيب ا

مها امث ابنت أمية إحد، مهااحدإووطئ ، ولو نكحهما يف عقدين .ثللـموجب مهر ا
 ةخرى ربيبوطوءة فهي زوجة واأللـمفإن كانت هي ا، فإن سبق نكاح لألم، لألخرى

، وله نكاح البنت مىت شاء، وطوءة فالنكاحان ابطالنلـماهي وإن كانت البنت ، حمرمة
سبق نكاح البنت فإن كانت هي سمى وإن لـموألمها نصف ا، ثللـم[ وهلا مهر ا/أ14]
ألم فالنكاحان اوطوءة لـموإن كانت ا، وطوءة فنكاحها ابق وحرمت األم على التأبيدلـما

ولو اشتبهت  .ثللـمولألم مهر ا، سمىلـموللبنت نصف ا، متا على التأبيدرُ وحَ ، ابطالن
كاح وليس له ن، ابقنكاحها  ق نكاحها فنكاح السابقبَ فت اليت سَ رِ وطوءة وعُ لـما

وإن ، حيل له نكاح واحدة منهما لـمفإن ارتفع نكاح البنت بطالق أو غريه ، الثانية
، وقف أمرهايوطوءة فلـموأما ا، وطوءة حمرمة أبًدالـموطوءة فغري الـماشتبه السابق وعرفت ا

وإن طلبت الفسخ لالشتباه فسخ النكاح كما يف تزويج الوليني  .نع من نكاح غريهمتو 
وليس له أن ينكح ، وطوءة أيًضا يوقف عنهمالـمبق من النكاحني واوإن اشتبه السا

لكن وطئهما  سألة حباهلا:لـما. ولو كانت (1)[ألن إحدامها حمرمة أبدا] واحدة منهما

                                         
منصور بن   بن أليب املظفر  االصطالم يف اخلالف بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفةكتاب   (٢)
كان مفىت خراسان، قدمه نظام امللك ،  بد اجلبار املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعيع

، له مصنفات كثرية منها: قواطع األدلة، االنتصار ألصحاب احلديث. تويف سنة على أقرانه يف مرو
(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  2/112هــ. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )18٩
 . انيف بن انفع العمري(. وقد حقق جزء العبادات منه شيخي األستاذ الدكتور ٢/١11)
 (.1/٢٢2(، الروضة )8/18انظر: العزيز )( ١)
 الزايدة من )ز(. (1)
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فلها ، ا أوالً فإن وطئ أواًل اليت نكحه .متا على التأبيدبطل نكاحهما وحرُ ، مجيًعا
، مثلها فلها مهرُ ،  اليت نكحها اثنًياوإن وطئ أوالً . ثللـمسمى وللثانية مهر الـما

ألنه وطئها بعد ارتفاع النكاح  ثل أيًضالـمسمى وهلا مهر الـمنكوحة أواًل نصف الـمول
 .(1)وطء شبهة

 :(2)ما يتعلق بعدد وال يقتضي حترميًا مؤبًدا وهو ثالثة اجلنسُالثاين:

، ن أو من أحدمهاسواء كانتا من األبوي، نكاح األخت على األخت انعُاألول:لـما
وله ، فلو نكح أختني يف عقد واحد بطل نكاحهما، وسواء كانتا من النسب أو الرضاع

وإن نكحهما يف عقدين بطل . أن يتزوج يف احلال ابنتهما سواء جرى دخول أم ال
وجيوز أن يطأ ، فإن وطئها جاهاًل ابلتحرمي فعليه مهرها وعليها العدة، نكاح الثانية

ولو شك يف األوىل فإن ظن الشك بعد تقدم اليقني  (3)لثانية لكن يكرهاألوىل يف عدة ا
اج فنكاحهما موقوف وإحدامها زوجة وكل واحدة منهما ممنوعة منه ومن غريه من األزو 

واألخرى على التحرمي  ،هما حلت لغريه دونهحىت يتبني احلال، فإن صرح بطالق إحدي
ع العقد أبن نكح إحدامها بنفسه وإن كان الشك م ،فإن جدد عليها عقدا حلت له

ويف افتقاره إىل فسخ احلاكم وجهان كما تقدم يف  ،واألخرى بوكيله فنكاحهما ابطل
 من اثنني. نبوليتزويج املرأة 

فال جيمع ، حرمات من النسبلـم[ اجلمع بني اب/14وأحلق ابجلمع بني األختني ]
ق بني العمة واخلالة احلقيقيتني وغريمها وال فر ، رأة وخالتهالـموال بني ا، رأة وعمتهالـمبني ا

ألم اومن جهة األب و ، وأخت أم األم وأم اجلد، كأخت أيب األب وأيب اجلد وإن عال
فال جيمع بني ، وال بني أن تكون العمومة واخلؤولة من النسب أو الرضاع، وإن علت

                                         
 (.٢٢2-1/٢٢2(، الروضة )8/1٩انظر: العزيز )( ٢)
 (.٩/١٠٢انظر: احلاوي )( ١)
 (.1/٢٢1(، الروضة )8/1٠انظر: العزيز )( 1)
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تها وبنات أوالد وال بينها وبني بنت أخ، وال بني بنات أوالد أختها، رأة وبني أختهالـما
 .(1)أختها

فيه الوجهان ؟ عىنلـموهل حيرم اجلمع بني العمة البعيدة واخلالة البعيدة ابالسم أو اب
 :(3)وضبط األصحاب من حيرم اجلمع بينهن بعبارات، (2)تقدمانلـما

حرم  الو كان أحدمها ذكر ، أهنما كل امرأتني بينهما قرابة أو رضاع: [إحدامها]
رأة وأم زوجها أو لـمصاهرة كاجلمع بني الـمواحرتز ابلقرابة والرضاع من ا، التناكح بينهما
 وإن كان النكاح حيرم بينهما لو قدر أحدمها ذكرًا.، زوجها فإنه جائز ةبينها وبني ابن

 حرمية.لـمأهنما كل امرأتني بينهما قرابة أو رضاع يقتضي ا الثانية:

لو كانت تلك الوصلة بينك  ،ة أو رضاعبينهما وصلة قراب تنيأهنما كل امرأ الثالثة:
  .ملا فيه من قطيعة الوصلة بني القريبتني ذلكو  وبني امرأة حلرمت عليك

وقد يستغىن عن قيد القرابة "قال الرافعي:  واستُبِعد، (1)هو بعيد :وقال الغزايل
 "والرضاع أبن يقال: حرم اجلمع بني امرأتني أيتهما قدرت ذكرًا حرمت األخرى عليه

 .(5)تهىان

ولو ، فلو نكحهما مًعا بطل النكاحان، ويدخل يف ذلك اجلمع بني األم وابنتها
، يدخل ابألم لـمو ، الثانية البنت (2)]كانت[ فإنالثاين ابطل؛ فنكحهما يف عقدين 

                                         
(، الروضة 8/1٢(، العزيز )٢١/١١2(، هناية الـمطلب )١٠1-٩/١٠1حلاوي )انظر: ا( ٢)
(1/٢٢1-٢٢8.) 
 (.2/11٩(، التهذيب )٢٩8-٩/٢٩1انظر:احلاوي )( ١)
 (.1/٢٢8(، الروضة )8/1٢انظر: العزيز )( 1)
 (.2/٢٢٠انظر: الوسيات ) (1)
 (.8/1٢انظر: العزيز )( 2)
 زايدة من )ز(. (2)
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 . عليها إذا فارق األم (٢)[يعقد]جاز أن 

، ن امرأة أخرىرأة وربيبة زوجها ملـموبني ا، وجيوز اجلمع بني بنت الرجل وربيبته
 .(2)وبني أخت الرجل من أبيه وأخته من أمه

ال جيوز اجلمع بينهما يف الوطء ، وكل امرأتني ال جيوز اجلمع بينهما يف النكاح
لألخرى أو  امها أختاحدإإذا كانت  أمة ونكاح أخرى ءوطمع بني جيوال ، لك ملاب

أو على  ،مًعاأو غريه ضاع بنسب أو ر خالتها أو عمتها أو من حيرم اجلمع بينها وبينها 
فلو وطئها ، األخرى ءمها حرم عليه وطاحدإ ئفإذا وط، فله وطئ أيتهما شاء، التعاقب

لكن ، واألوىل حالاًل كما كانت، كانت [ كما/أ15وتبقى الثانية حراما ]، حيد لـم
  .(3)الثانية ئال يطأ األوىل حىت تسترب  يستحب أن

  .(5)وطوءة أواللـموحرمت ا، حلت، ل الثانيةبح: إن أ(4)وقال أبو منصور بن مهران

أو ، لك عنهالـموطوءة على نفسه إبزالة الـموطوءة حىت حيرم الـمويستمر حترمي غري ا
أو  ، تزوجيهابأو إبزالة احلل ، أو وقف، أو إبعتاق، إقباضو ، عن بعضها ببيع أو هبة

الشبهة والردة وكذا  ءوطكفي حترميها بعروض احليض واإلحرام والعدة عن يوال ، كتابتها
ولو ابعها بشرط اخليار فحيث جيوز للبائع الوطء ال حتل ، (6)الرهن يف أصح الوجهني

                                         
 واملثبت من )ز(.يف األصل: )يعقب(،  (٢)
 (.1/٢٢8(، الروضة )8/1١انظر: العزيز )( ١)
 (.1/٢٢٩(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( 1)
هــ. تفقه 11٠، أستاذ األودين، كان حيا قبل هو: أبو منصور، عبد هللا بن مهران البغدادي( 1)

(، ٢/٢12انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ) الـمذهب.اق الـمروزي. له كتب يف على أيب إسح
 (.2/٢21معجم الـمؤلفني )

 (.1/٢٢٩(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( 2)
 انظر: الـمصدرين السابقني.( 2)
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 .(1)وال حيصل ابسترباء األوىل، وحيث ال جيوز حتل على الصحيح، الثانية

حرمتها على نفسي حرمت  :عن بعضهم أنه إذا قال (2)وعن القاضي أيب حامد
كما  ،مث عاد احلل، ةذكور لـممث إذا حرمها ابألسباب ا، لطقال: وهو غ، وحلت األخرى

أو زوجها فطلقت أو فسخت نكاحها أو  ، أو شراء، إذا ابعها فردت بعيب أو إقالة
 لـمها فإن أسترب فإذا ا، هائفليس له أن يطأها قبل أن يسترب ، عن نفسها تعجز كاتبها ف

 لـم، وإن كان قد وطئها، ما شاءأيته اآلن وطءفله ، يكن وطئ الثانية بعد حترمي األوىل
وصار من الثانية كاألوىل يف احلالة ، رم األوىل على نفسهحيالثانية حىت  ءيكن له وط

 .(3)األوىل

جاز له أن يتزوج يف عدهتا من حيرم مجعها ، ومن كان حتته امرأة فطلقها طالقًا ابئًنا
ولو قال ، (4)قضي عدهتاجيز له ذلك حىت تن لـمولو كان الطالق رجعًيا ، معها كأختها

 لـموقال ، رأةلـموقد مضت مدة اإلمكان فأنكرت ا، (5)إهنا أخربته بقضاء العدة :الزوج
  :نقض فوجهانت

ولو وطئها ، يقع لـمولو طلقها  .أن له نكاح أختها (6)[نصلـوروي عن ا] :أظهرمها
وأما ، حيد لـمطئها ولو و ، ولو طلقها وقع، ال :والقفال (1)احلليمي اثنيهما قولو  .(7)دحُ 

                                         
 (.1/٢٢٩(، الروضة )8/11(، العزيز )٩/١٢٠(، احلاوي )٢١/١١8انظر: النهاية )( ٢)
  .2٩. تقدمت ترمجته ص يّ ر العامرّي الـمروروذبشر بن عامهو القاضي، أبو حامد أ د بن ( ١)
 (.٢١٠-1/٢٢٩(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( 1)
 (.1/٢٢1(، الروضة )8/1٠انظر: العزيز )( 1)
 الـمدة. :يف )ز(( 2)
 ساقطة من: )ز(. ( 2)
 (.1/٢٢1لروضة )(، ا8/1٠انظر: العزيز )( 1)
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مث اشرتاها وقد استربأها وهي ، ولو طلق زوجته الرقيقة طالقًا رجعًيا، جب قطًعاتالنفقة ف
 .(2)زوجته فله نكاح أختها يف احلال

ُفروع:ُ

إذا ملك أمة مث تزوج أختها أو غريها ممن ال جيوز اجلمع بينهما صح  األول:
وكذا لو  ، ملوكة أم اللـما ئء كان وطملوكة سوالـمنكوحة وحرمت الـموحلت ا، النكاح

نكوحة لـموا، [ فالنكاح ابق/ب15كان يف نكاحه أحد األختني فملك األخرى ]
مث  زوج أمةتلك يف واحدة أبن لـمولو اجتمع عقد النكاح وا .ملكة حراملـمحالل وا

 .(3)لكلـمملكها بطل النكاح اب

 لـما مث نكح أختها عليها؛ فإن عاوردي: ولو نكح امرأة نكاًحا فاسدً لـمقال ا الثاين:
إن و ، حني العقد أهنا أخت لألوىل أم ال لـمسواء ع، فنكاح الثانية صحيح األوىل بفساد

  .لـميع لـم

 .(4)ه بطل نكاح الثانيةلـمفإن ع، عند عقد الثانية أهنا أخت األوىل صحفإن مل يعلم 

، سلـموال، ويف القبلة، به يف الدبر كالوطء يف الفرج يف حترمي األخرى ءالوط الثالث:
مها احدإولو ملك أختني  .(5)صاهرة بهلـمذكور يف حترمي الـما والنظر بشهوة اخلالفُ 

 .(6)األخرى ءمن الرضاع فوطئها بشبهة جاز له وط جموسية أو أخته
                                                                                                                                                = 

، يعد من أنبه الـمتكلـمني يف ما وراء النهر، من شيوخه: هو:احلسني بن   بن حليم احلليمي( ٢)
أبو بكر القفال، وأبو بكر األودي، ومن تالميذه: احلاكم النيسابوي. من مؤلفاته: الـمنهاج يف 

 (.٢/1٠1(، وفيات األعيان )1/111هـــ. انظر: طبقات السبكي )1٠1شعب اإلكمان، تويف يف 
 (.1/٢٢1(، الروضة )8/1٠انظر: العزيز )( ١)
 (.1/٢١٠(، الروضة )8/11(، العزيز )٩/١٠١انظر: احلاوي )( 1)
 (.٩/١٠2انظر: احلاوي )( 1)
 (.8/11(، العزيز )2/١22(، التهذيب )٢١/١١2انظر: النهاية )( 2)
 (.8/11عزيز )انظر: ال( 2)
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فإن وطئ األخرى ، مها حرمت األخرى على التأبيداحدإوطئ و ولو ملك أًما وابنتها 
ه ففي وجوب لـموإن ع، لتحرمي حرمت األوىل أيًضا على التأبيدبعد ذلك؛ فإن جهل ا

 .(1)يد وإال فالبحرمت األوىل على التأ هإن أوجبنا، احلد قوالن

جيز نكاح من حيرم مجعها معها وال أربع  لـم، رأة بعد الدخوللـمإذا ارتدت ا الرابع:
داد: له نكاح أختها يف أنت طالق ثالاًث قال ابن احل :فلو قال هلا، سواها يف زمن عدهتا

 .(2)وخالعها يف زمن الردة، وكذا احلكم لو ارتدت، احلال

ها وأرضعت أمُ ، فارتدت الكبرية، لو كانت حتته صغرية وكبرية مدخول هبا اخلامس:
، فإن أصرت الكبرية إىل انقضاء عدهتا، وقف نكاح الصغرية يف زمن عدهتا الصغريةَ 

بطل نكاح الصغرية وهذه أخوة ، اإلسالم يف العدة وإن عادت إىل، نكاح الصغرية يبقىف
  :(3)ويف بطالن نكاح الكبرية قوالن. طارئة على العقد

 .أنه ال يبطل :أظهرمها عند أيب علي

الجتماع الصغرية مع خالتها من ، رضعة أخت الكبريةلـموكذا احلكم لو كانت ا
جع الزوج على ري سمى فملـوللكبرية كل ا، سمىلـمنصف ا لصغريةلوعلى الزوج ، الرضاع

ومبهر ، أوهلا :أظهرها: فيه أقوال، ثللـمرضعة بنصف مهر الصغرية أو بكله أو مبهر الـما
 .(4)بطل نكاحهاي ثل الكبرية على األظهر إذا قلنام

جاز له اجلمع ، [ أبيها وأختها من أمها/أ16لو ملك أمته وأختها من ]السادس: 
بل مىت ، مع بينهما وبني واحدة منهما يف الوطءاجل له وال جيوز، بني كل من أختيها

                                         
 (. 1/٢١٠(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( ٢)
 (. 1/٢١٠(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( ١)
 انظر: الـمصادر السابقة.( 1)
 ( 1/٢١٠(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( 1)
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 .(1)مها حرمت عليه األخرىاحدإ وطئ

 .انعُالثاين:ُالزايدةُعلىُاألربعُيفُحقُاحلرةلـما

بطل نكاح الكل على ، فإن كان يف عقد واحد، لو مجع بني خس نسوة فصاعًدا
الباقي  وقال صاحب الذخائر: بطل نكاح واحدة منهن ويف بطالن نكاح، شهورلـما

 فإن قلنا يصح عني الزوج اليت بطل نكاحها وهو غريب. .(2)التفريق قوال

والزايدة على اثنتني يف حق ، ألولابطل ما زاد على األربع ، وإن نكحهن مرتًبا
منهن ، ولو نكح احلر خًسا أو سًتا يف عقد واحد، (3)فليس له الزايدة عليهما، العبيد

ا من فيوجيراي، (4)التفريق واألظهر الصحة باقيات قوالأختان بطل نكاح األختني ويف ال
 .(5)وأجنبية لو مجع يف عقدين خلية ومعتدة أو حمرمٍ 

وكذا لو نكح أربًعا يف ، ولو نكح سبًعا فصاعًدا منهن أختان بطل نكاح الكل
فله أن ينكح أربًعا ، (6)فأابهننولو كان يف نكاحه أربع  .عقدين أختني وأختني

وكذا لو وطئ امرأة ، فله نكاح أخرى واحدةً  أابن إنو ، ن كن يف العدةوإ (1)[ن]بدهل
 .(8)ابلشبهة فله أن ينكح أربًعا يف عدهتا

                                         
 (.٢1/٢12انظر: كفاية النبيه )( ٢)
 (.1/٢١٢(، الروضة )8/12(، العزيز )2/٢٢١انظر: الوسيات )( ١)
 (.٢١/٢82(، النهاية )٩/٢28(، احلاوي )2/11انظر: األم )( 1)
وحراما كما لو ابع ملكه وملك الغري يف صفقة  ال: أن جيمع يف عقد واحد حالتفريق الصفقة( 1)

 واحدة، وكما لو ابع مذكاة وميتة، أو خال ومخرا. 
 (.8/11) (، العزيز1/81(، الوسيات )2/١٩1انظر: احلاوي )

 (.1/٢١٢(، الروضة )8/12(، العزيز )2/٢٢١انظر: الوسيات )( 2)
  فأبدهلن. :يف )ز(( 2)
 يف األصل: )منهن(، واملثبت من )ز( وهو الصواب. (1)
 (. ٢1/٢11(، كفاية النبيه)1/٢١٢(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( 8)
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ُفرع:ُ

وواحدة يف عقد بنفسه أو ، واثنتني يف عقد، ثالثة يف عقد، لو نكح ست نسوة
لواحدة قال ابن احلداد: نكاح ا .تقدم منهالـميدر ا لـمتقع مًعا و  لـموعرف أهنا ، بوكيله

  .(1)وبطل نكاح غريها، صحيح بكل حال

ووافقوه على صحة نكاح الواحدة إال صاحب الذخائر فإنه قال: على قياس ما 
، تقدم عنه ال يتعني صحة نكاحها جلواز أن يكون العقدان األخريان وقعا قبل عقدها
اح فيصح نكاح أربع من اخلمس ويبطل نكاح واحدة يعينها الزوج وحينئذ ال يصح نك

 .(2)وأما بطالن نكاح الباقيات فوافقه فيه مجاعة وخالفه آخروناملنفردة 

نكاح  سبقبل يصح ، وما قاله غلط عند عامة األصحاب :قال الشيخ أبو علي
سأل الزوج فإن ادعى سبق نكاح االثنتني فيُ ، الواحدة نكاح االثنتني أو الثالث

، هنسبق نكاح الثالث وصدقوكذا إن ادعى ، ا مع الواحدةمثبت نكاحه، اهتوصدق
فعلى ، [ فلهن طلب الفسخ؛ فإن طلبته/ب16ال أدري ] :وإن قال، ثبت نكاحهن

يدخل هبا عدة  لـماعتدت من ، دة التوقف؛ فإن مات قبل البيانمالزوج نفقتهن يف 
ويدفع إىل الواحدة ربع مرياث النسوة من ربع أو ، ومن دخل هبا أقصى األجلني، الوفاة

ما بني الثلث والربع ونصيب الزوجات وهو نصف سدس نصيبهن بني ويوقف ، مثن
، نيثنتبني اال اتالزوج ويوقف الثلثان من نصيب، الثنتني فيهلالواحدة والثالث ال حق 

 والثالث ال حق للواحدة فيه؛ فإن أردن الصلح فهو يف نصف السدس من الواحدة
االثنتني والثالث ال يتوقف على   مننيويف الثلث، والثالث ال يتوقف على رضى االثنتني

 .(3)رضى الواحدة فيه

                                         
 (. ٢1/٢11(، كفاية النبيه )1/٢١١(، الروضة )8/11(، العزيز )٢١/١12انظر: النهاية )( ٢)
 (. ٢1/٢11(، كفاية النبيه )1/٢١١(، الروضة )8/11(، العزيز )٢١/١12انظر: النهاية )( ١)
 (.٢١1-1/٢١١(، الروضة )8/18انظر: العزيز )( 1)
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سمى لـموجب ا، وأما الباقيات؛ فإن دخل هبن، سمىلـمفللواحدة ا، هرلـموأما ا
ويعطي لكل ، ثل للفرقة األخرى فيأخذ أكثر األمرين من الرتكةلـمومهر ا، للفرقة األوىل

، ذا مسى لكل واحدة مائةويوقف الباقي كما إ، ثللـمسمى ومهر الـممنهن األقل من ا
، وذلك أربعمائة، ثنتنيثل لاللـمومهر ا، سمى للثالثلـمفيأخذ ا، ومهر مثلها خسون

مائة ، ائة واخلمسني الباقية منهالـما نصفو ، دفع إىل كل واحدة من اخلمس خسنييو 
ثل يف االثنتني وهو أحسن لـمومهر ا، سمى يف الثالثلـمبني اخلمس مراعاة تكملة ا

، ثنتنيال يف حق الورثة وخسون بني الثالث والورثة؛ فإن ابن صحة نكاح االاألحو 
 .ائة واخلمسونلـمفلهن ا، وإن ابن صحة نكاح الثالث .ائة هلما واخلمسون للورثةلـمفا

وال ندفع يف ، سمى للفريقنيلـمأخذ من الرتكة أكثر انف، يدخل بواحدة منهن لـموإن 
تقدم ما مسي للثالث وهو ثالمثائة لـمثال الـمكثر يف ااحلال إىل واحدة منهن شيًئا واأل

وإن دخل إبحدى  .ما بني الثالث واالثنتني ومائة بني الثالث والورثة منه قفونفيأخذه 
ى الاليت سمومن مهر مثلهن مع م، دخول هبنلـم األكثر من مسمى اانأخذ، الفرقتني

ثل؛ فإن كان لـمسمى ومهر الـمويدفع إىل الاليت دخلن هبن األقل من ا، يدخل هبن لـم
سمى للثالث أربعمائة؛ فإن لـمذكور مهر مثلهما مع الـمثال الـمدخل ابالثنتني ففي ا

دفع نألربعمائة و اأخذ نف، وذلك أكثر من مسمى االثنتني، [ مائة/أ17مهر مثلهما ]
ومائتني بني ، ف مائة بينهما وبني الثالثقون، إىل كل واحدة من االثنتني خسني

، سمىلـمائة تكملة الـمفإن ابن صحة نكاح االثنتني دفعنا إليهما ا .لثالث والورثةا
  .الباقي للورثةو 

وإن دخل  .ائتنيلـمهر مع الـمائة الـمدفعنا هذه ا، وإن ابن صحة نكاح الثالث
سمى لـمالثنني ثالمثائة وخسون وهو أكثر من السمى لـمفمهر مثلهن مع ا، ابلثالث

ف الباقي قون، مثائة وخسني ويدفع إىل كل واحدة من الثالث خسنيللثالث فيأخذ ثال
إن ابن صحة نكاح و ، سمى والباقي للورثةلـموهو مائتان منها مائة وخسني تكملة ا
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قال الشيخ فإن كانت املسألة حباهلا ونكح أربعا أخرى  .(1)ائتنيلـماالثنتني دفعنا إليهن ا
ربع كم بصحة نكاح الواحدة جلواز وقوعه بعد األيف عقد واحد ومل يعرف الرتتيب فال حي

فإن مات قبل البيان وقفنا نصيب الزوجات ومل ندفع منه شيئا إىل واحدة منهن وأما 
املهر فإن دخل هبن مجيعا أخذان لكل واحدة منهن األكثر من مسماها ومهر مثلها 

 يدخل بواحدة منهن ودفعنا إليها األقل منهما ووقفنا الباقي بينها وبني الورثة وإن مل
احتمل أن يكون الصحيح نكاح األربع أو نكاح الواحدة مع الثالث أو مع االثنتني 
فينظر إىل مهر األربع وحده وإىل مهر الواحدة مع الثالث مث مع االثنتني فنأخذ أكثر 
املقادير الثالثة ونوقفه فإن دخل ببعضهن أخذن ملن دخل هبا أكثر األمرين املسمى 

ثل ويدفع إليها أقلهما ويوقف الباقي بينها وبني الورثة وملن مل يدخل هبا املسمى ومهر امل
 ونوقفه بينها وبني الورثة.

 انعُالثالث:ُاستيفاءُعددُالطالقلـما

أو أكثر قبل ، أو أكثر دفعة واحدة، فإذا طلق احلر زوجته ثالاًث يف نكاح واحد
ويفارقها وتنقضي ، ويدخل هبا، هل له حىت تنكح زوًجا غري حتأو بعده فال ، الدخول

 :ويتعلق هبذا األصل مسائل، (2)وكذا احلكم إذا طلق العبد زوجته اثنتني، عدهتا

ويف حصوله ابلوطئ يف ، ملوكةلـممبلك اليمني يف ا ءال حيصل احلل ابلوط األوىل:
 :(3)النكاح الفاسد طريقان

  :(1)فيه قوالن :أحدمها

[ ابخلالف فيما إذا أذن لعبده /ب17تويل ]ـملأنه ال حيصل وشبههما ا :أصحهما

                                         
 ( 1/٢١1(، الروضة )1٩-8/18انظر: العزيز )( ٢)
 ( 1/٢١1(، الروضة )8/2٠(، العزيز )2/٢٢1انظر: الوسيات )( ١)
 انظر: الـمصادر السابقة.( 1)
 انظر: الـمصادر السابقة. (1)
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 ؟هر بكسبهلـميف النكاح فنكح نكاًحا فاسًدا هل يتعلق ا

 والثاين: القطع أبنه ال حيصل.

فوطئها فال حيصل به ، أبن ظنها ظان زوجته، وأما إذا وطئت بشبهة ال بنكاح
حتل  لـملوكة ولو وطئها مم، وبناه بعضهم على األول، وطرد بعضهم اخلالف فيه، قطًعا
 .(1)ولو وطئها ظااًن أنه زىن هبا فبانت امرأته حلت، اتفاقًا

وقيده ، يتأتى منه اجلماع، ال فرق بني أن يكون الزوج الثاين ابلًغا أو صبًيا الثانية:
 .(2)يجي اببن السبع ويف الصيب قولنالبند

 :(3)هانويف حصوله بتغييب حشفة الصيب الذي ال يتأتى منه اجلماع يف الفرج وج

 يف اشرتاط اآلتينيوصحح القفال والغزايل احلل ومها كالوجهني ، نعلـما :أصحهما
 .مها مًعااالنتشار أو 

طلقة لـمل الصغرية احتفاق على أن وطء الصيب حيلها كما ونقل اإلمام االت
 .(4)ابلوطء

حكى الوجهني يف الصبية اليت ال تشتهى  (2)لكن الشيخ أبو الفرجقال الرافعي: 
فحاًل أو ، حرًا أو عبًدا، وال فرق أيًضا بني أن يكون الزوج الثاين عاقاًل أو جمنوانً ، يًضاأ

طلق لـمذمية سواء كان ا ةطلقلـميا أو وثنيا إذا كانت اوسا أو ذمًيا جملـممس، خصًيا
ترافعوا إلينا يف ذلك  ولو، الذمي يف وقت ءويشرتط أن يكون وط، ا أو ذميالـممس

وال ، وال بني أن يكون الزوج مستيقظًا أو انئًما فأدخلت حشفته، عليه رانهمر النكاح أق
                                         

 ( 1/٢١1(، الروضة )8/2٠(، العزيز )٩/111(،احلاوي )2/٢٢1انظر: الوسيات )( ٢)
 (.1/٢١1(، الروضة )2٢-8/2٠(، العزيز )٩/111انظر: احلاوي )( ١)
 (.1/٢١2(، الروضة )8/2١(، العزيز )2/1٩٩انظر: الوسيات )( 1)
 (. ٢١/1٠2النهاية )انظر: ( 1)
 (.81هو: أبو الفرج الـمعروذ ابلزَّاز، سبقت ترمجته ص ) (2)
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يكن  لـمفإن ، ضعيفه فاستعان أبصبعه أو أصبعها وأبني أن يكون قوي االنتشار 
 :(1)انتشار أصالً فوجهان

 .(2)وصحح الشيخ أبو دمحم والغزايل االكتفاء به، نعلـما :أصحهما

حلشفة خاصة يف الفرج من السليم وبه تناط يعترب يف التحليل تغييب ا الثالثة:
. (4)إن كانت بكًرا فالبد من االفتضاض ابلذكر :وقال البغوي. (3)أحكام الوطء كلها

حيصل بتغييب احلشفة غالًبا؛ فإن كان مقطوعها اعترب  :ومجع بعضهم بينهما فقال
 .(5)إيالج قدرها من هذا الواطئ

حيصل  لـمدون قدرها ، إن كان الباقي منهو ، أنه البد من تغييب اجلميع :وفيه وجه
 .(6)التحليل بتغييبه

وسيأيت التام يف نكاح اتم صحيح غري حمتمل  ءأنه الوط :حللـما ءوضابط الوط
 [ ذلك يف كتاب الطالق./أ18بقية الكالم يف ]

من لطائف احليل الدافعة  :والغزايلاوردي قال مجاعة من األصحاب منهم امل الرابعة:
، بتوتة من طفل رقيق للزوج أو غريهلـمزوج اتقصود أن لـمحصلة للـما، لعارللغرية وا

مث ميلكها العبد ببيع أو هبته ، وتستدخل حشفته ولو مع حائل من ثوب أو غريه
 .(7)يللوحيصل التح، فينفسخ النكاح

                                         
 (.٢1/111(، النهاية )٢٠/1١٩احلاوي )انظر: ( ٢)
 (.1/٢١1(، الروضة )8/2٢(، العزيز )2/٢٢1الوسيات )انظر: ( ١)
 (.٢1/٢1١(، كفاية النبيه )٢١/1٩٠(، النهاية )2/١22انظر: األم )( 1)
  (.2/٢١1هذيب )انظر: الت( 1)
 (.1٩٢-٢١/1٩٠انظر: النهاية )( 2)
 .21٢انظر: التعليقة الكربى ص ( 2)
 (.8/2١(، العزيز )2/٢٢1(، الوسيات )21-٢١/2١انظر:النهاية )( 1)
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ومنها ، الصغري ءحصول التحليل بوط :وهذا مبين على أصول خيتلف فيها منها
لكن األصح عند األكثرين أن ، وزه امتنع ذلكجن لـمد على التزوج؛ فإن جواز إجبار العب

 .(1)وأن العبد جيرب، استدخال ذكر الصغري الذي ال يتأتى منه اجلماع ال حيلل

 .(2)وأما إدخال اآللة حبائل فاألصح أنه حيلل

وهو يقتضي حترمي ، (3)حلل لهلـمحلل والـمصح أنه عليه السالم لعن ااخلامسة: 
راد ما إذا شرط يف لـمفقيل: ا، من يقصد التحليل ءوأن ال حيصل احلل بوط، ليلالتح

إىل أن يطأها أو  وأ، لها لألول كما إذا تزوجها بشرط أنه إذا وطئها ابنتحي أنهالعقد 
  .(4)على أن ال نكاح بينهما إذا وطئها فهو ابطل وحرام

راد به من لـموقيل: ا، (5)مفال يستوجب لعًنا نص عليه يف األ هوأما طلب احلل بطريق
 .(6)ا فيه من الزانلـموحصول احلل بفعله ، طلبه بطريقه ولعنه مع صحته

                                         
 (. 1/٢١2(، الروضة )8/2١(، العزيز )٢1/111(، النهاية )٩/1١٩انظر: احلاوي )( ٢)
 (.1/٢١2انظر: الروضة )( ١)
(، واحلاكم ٢٩12مرفوعا عن عقبة بن عامر: أخرجه ابن ماجه )السنن:  احلديث جاء( 1)

(. وعلي بن أيب طالب: أخرجه أبو داود )السنن: ١٢1/١8٠1/ص١)الـمستدرك: ج
(، والنسائي )السنن: 1٢٩/٢٢٢٩/ص1، والرتمذي )السنن: ج(١١1/١٠12/ص١ج
د: (، وأ د )الـمسن2١١/٢٩12/ص٢(، وابن ماجه )السنن: ج٢11/2٢٠1/ص8ج
(، وابن أيب شيبة 1١/8١81/ص٢1(. وأيب هريرة: أخرجه أ د )الـمسند: ج21/212/ص١ج

(. وابن مسعود: ٢1١/281/ص٢(، وابن اجلارود )الـمنتقى:ج221/٢1٠٩١/ص1)الـمصنف:ج
(، وابن أيب شيبة )الـمصنف: 1٢٩/٢٢١٠/ص١أخرجه الرتمذي )السنن:ج

مة منهم: الرتمذي واحلاكم، (. وقد صحح احلديث مجاعة من األئ221/٢1٠8٩/ص1ج
 (.2/1٠1(، واأللباين )اإلرواء: 1/١18والذهيب، والزيلعي )نصب الراية: 

 (.1/٢١1(، الروضة )8/21(، العزيز )٢٢2-2/٢٢2انظر: الوسيات )( 1)
 (.2/82انظر: )( 2)
 (.٢١/1٠1انظر: النهاية )( 2)
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ونسبه ] :أصحهما :وقيل: وجهان، ولو نكحها بشرط أنه إذا وطئها طلقها فقوالن
وعلى هذا لو وطئ ، أن العقد ابطل، (1)[ونسبه مجاعة إىل القدمي، اوردي إىل اجلديدلـما

 .(2)وحيصل التحليل به على القدمي، الفساد لـمثل وال حيد؛ بل يعزر إن عـمللزمه مهر ا

فقيل: ذوق العسيلة يف شبهة النكاح جيري عليه ، اوردي: واختلف يف تعليلهلـمقال ا
، تعةلـمفعلى هذا حيل ابإلصابة يف كل نكاح فاسد كنكاح ا، حكم النكاح الصحيح

حلل يوجب اختصاصه لـمالختصاصه ابسم اوقيل: ، وبغري ويل وال شهود، (3)والشغار
ونسبه ، واثنيهما: يصح. (4)حبكم التحليل فعلى هذا ال حيل بسائر األنكحة الفاسدة

ويفسد الشرط كما لو نكحها بشرط أن ال يتسرى عليها ، اوردي إىل القدمي واإلمالءلـما
سقط يو ، أو ال يتزوج عليها وحنوه لكن يكره وعلى هذا حيلها، أو ال يسافر هبا

[ يف عزمه أنه /ب18يشرط ذلك لكن كان ] لـموإن ، ثللـموجيب مهر ا، سمىلـما
ينبغي أن قال الغزايل: ، ل لهحتأما لو نكحها بشرط أن ال ، يطلقها إذا وطئها كره وصح

  .(5)يفسد العقد

 .(6)وخرجه اإلمام على اخلالف اآليت فيما إذا شرط أن ال يطأها

                                         
 ساقطة من: )ز(. ( ٢)
 (.٢١/1٠٢(، النهاية )٩/111انظر: احلاوي )( ١)
لغة: يطلق على اخللو، وعلى الرفع. يقال: شغر البلد إذا خال عن حافظ كمنعه، وشغر  الشغار( 1)

(، النهاية يف غريب احلديث 1/1٢1الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. انظر: لسان العرب )
 . 112(، القاموس الـمحيات ص٢/1٢2(، والـمصباح )18١/١)

وإمنا بضع كل  صداق،=ن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته وليس بينهما واصطالحا: أ
ظ الشافعي ا(، الزاهر يف غريب ألف1/2٠1(، العزيز )2/٢٢1واحد صداق لألخرى. انظر: األم )

 .١٠1ص
 (.٩/111انظر: احلاوي )( 1)
 (.2/٢٢2انظر: الوسيات )( 2)
 (.٢١/1٠1انظر: النهاية )( 2)
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وعن فتاوى القفال وغريها: أنه لو تزوجها على ، زايل أصحوي: وما قاله الغاقال النو 
وإن صححناه فيما إذا شرط أن ال يطأها ، يصح لـم، أن ال ميلك االستمتاع ببعضها

فكذلك وإن أراد ملك العني  ولو تزوجها على أن ال ميلك بضعها فإن أراد به االستمتاع
أو بشرط أن ال ، إال مرة شرط أن ال يطأها أو أن ال يطأهابولو نكحها ، يضر لـم

 :(1)يطأها هنارًا فطريقان

 :أحدمها: فيه قوالن

 .أحدمها: يصح ويفسد الشرط

 .واثنيهما: ال يصح

 وإن كان من الزوج صح.، وأصحهما أن الشرط إن كان من الزوجة بطل النكاح

 ومنه ترك، والفرق بينهما أن ذلك منها إبطال حلقه تويل:لـمقال ا، وللرافعي فيه نظر
نص عليه ولو شرطت هي ، ويدل عليه أنه لو شرط أن ال يطلقها صح النكاح، حق له

عليها قبله  آه الشروط يف نفس العقد؛ فإن تواطكله إذا وقعت هذ ذلك بطل هذا
وعلى مقابله ال يصح ، شرتط يف العقد على الصحيحلـموعقدا على ذلك فليس كا

 .(2)ا مث التمس الطالق بعد العقدنكاح التحليل إال اباللتماس إال ذا زوج مطلقً 

ُ

ُلكلـمالرقُواُ:وانعلـماجلنسُالثاينُمنُا

 .لك أن تكون مملوكتهلـمواب، لغريه ةراد ابلرق أن تكون رقيقلـموا

، فقد احلرة حتته :ثالثة فيه وهي، رأة مينع احلر من نكاحها إال خبمسة شروطلـمق ارِ فَ 

                                         
 (.1/٢١1لروضة )انظر: ا( ٢)
 (.1/٢١1(، الروضة )8/21انظر: العزيز )( ١)
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 .(2)لـمسلـمومملوكة ، ةلـمة أن تكون مسواثنتان يف األم، وخوف العنت (1)وفقد طوهلا

  الشرطُاألول:

وكانت ، فإن كان حتته حرة نظر؛ فإن تيسر االستمتاع هبا، أن ال تكون حتته حرة
أو  أو هرمةً  ءأو قران ءيتيسر أبن كانت رتقا لـموإن ، يصح منه نكاح األمة لـمة لـممس

 :(4)اع أو غائبة فوجهانصغرية ال حتتمل اجلم أو (1)مضناة أو ءاجمذومة أو برص

واختاره القاضي والشيخ ، وبه أجاب مجاعة من العراقيني، له نكاح األمة أحدمها:
 .(5)أبو إسحاق الشريازي

[ والغزايل /أ19وبه أجاب اإلمام ]، واختاره أكثر اخلراسانيني، ال :واثنيهما
وإن  ، لت له األمةفعلى هذا إن أراد نكاح األمة يفارق اليت حتته فإذا ابنت ح، والبغوي

كانت كتابية فوجهان كالوجهني اآلتيني يف أن القدرة على نكاح حرة كتابية هل مينع 
 .(6)نعلـماوردي عليهما واألصح الـموبنامها ا، نكاح األمة

توصل به إىل نكاح احلرة فمن قدر على لـموهو الغناء ا، : فقد طول احلرةالثاين

                                         
(. وقد فسرها ١/28١: هو القدرة على صداقها وكلفتها. انظر: الـمصباح الـمنري )طول احلرة( ٢)

 (.2/٢12(، القرطيب )8/٢8١ابن عباس مهنع هللا يضر: ابلسعة والغىن. انظر: تفسري ابن جرير )
 (.2٠-8/2٩(، العزيز )٩/١22(، البيان )2/18١(، التهذيب )2/٢١٠ر: الوسيات )انظ( ١)
 (.١/122هو املرض املالزم الذي يشرذ بصاحبه على املوت. انظر: املصباح ) (1)
 (. 8/22(، العزيز )2/181(، التهذيب )٢١/1٠١(، النهاية )٩/١18انظر: احلاوي )( 1)
بن عبد هللا، والزم أاب الطيب الطربي واشتهر به،  سفهو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يو ( 2)

وكان أبو إسحاق عالـما فقيًها، أصولي ا، زاهًدا َورًِعا تقي ا صاحِلًا، له  وصار من أصحابه الـمقربني
، وغريها من «اللـمع شرح»، و«الـمهذب يف فقه اإلمام الشافعي»مؤلَّفات علـميٌة عديدٌة منها:
(، سري األعالم ٢/١٩انظر: وفيات األعيان البن خلكان )ه(. 112الكتب النافعة. تويف سنة: )

 (.١/1(، طبقات الشافعية لإلسنوي )٢8/12١)
 (.2/٢٢8(، الوسيات )2/181(، التهذيب )٩/١1١انظر: احلاوي )( 2)
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عشقها وخاف أن يزين هبا كما يف حق امرأة  وإن، نكاح حرة ليس له أن ينكح األمة
 .(1)حترم عليه

 وفيه مسائل:

، (2)فيه وجهان ؟هل له نكاح األمة، القادر على نكاح حرة رتقاء أو قرانء األوىل:
والغزايل والبغوي ؟ حتته هل له نكاح األمة تويل على الوجهني فيها إذا كاانلـموبنامها ا

وجيراين فيما إذا قدر على ، نعلـمإذا كاان حتته اب أثبتا اخلالف هنا مع جزمهما فيما
نع ولو قدر على لـموأوىل اب واجملذومة جنونةلـمويف ا، نكاح حرة رضيعة وأوىل ابجلواز

 .(4)فعن الروايين أن له نكاح األمة، (3)نكاح حرة لكنها يف عدة غريه

وهذا ، غائبة يعين فيما إذا كانت حتته، وهو جواب على أحد الوجهني :قال الرافعي
وصوره بعض الفقهاء فيما إذا ابنت منه زوجته بدون الثالث مث وطئها آخر ، بعيد

نفسه فيه يف ِعدَّة بشبهة فإن عليه عدة بعد انقضاء عدة املطلق وهل له أن ينكحها 
وجهان أيتيان يف الِعدد فإن قلنا له ذلك مل نبح له وطأها ويف إابحة االستمتاع بغريه  

 .(5)فإن أحبناه أشبهت الرتقاء ومن يف معناهاالعدد إن شاء هللا  كالم أييت يف

نع لـمورأى ا، تويل عليها أن من له نكاح األمة هل له أن ينكح أمة صغريةلـموخرج ا
وقرب بعضهم اخلالف يف الرتقاء والقرانء والصغرية من اخلالف فيما إذا وجد ، هنا أظهر

، يكن له نكاح األمة لـم، يلزمه :إن قلنا ؟لههل يلزمه استعما، بعض ما يكفيه لطهارته

                                         
(، البيان ٢٢٩-2/٢٢8(، الوسيات )١/111، الـمهذب )1٩٠انظر: التلخيم ص( ٢)
(٩/١22.) 
 (.8/21(، العزيز )١22-٩/١22(، البيان )2/٢٢8(، الوسيات )2/181انظر: التهذيب )( ١)
 (.8/21(، العزيز )١22-٩/١22(. البيان )2/٢٢8(، الوسيات )2/181انظر: التهذيب )( 1)
 (.٩/٢11)انظر: حبر الـمذهب ( 1)
 (. 8/22انظر: العزيز )( 2)
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 .(1)ال يلزمه فله نكاحها وإن قلنا:

طالبة به فله لـملكن وجد حرة ترضى بتأخر ا، يقدر على مهر حرة لـمإذا  الثانية:
يرج القدرة عند احللول فله نكاح األمة  لـمفإن ، وإن رضيت مبهر مؤجل، نكاح األمة

[ فيما إذا وجد من /ب19وجيراين ]، أن له ذلك :رمهاأظه :وإن رجاه فوجهان، قطًعا
ا آخرون وأجرامه، أو من يستأجره أبجرة معلومة، يبيع منه شيًئا يفي بصداقها إىل أجل

 . (2)رتض مهر حرةقفيما إذا ا

 .(3)وهو القطع بعدم وجوب القبول، واألوىل ما فعله صاحب التتمة قال الرافعي:
 وقطع به الروايين أيضا.

أو ، ة إليهفاسلـملو كان له مال غائب فإن خاف العنت يف احلال قبل قطع ا ثة:الثال
كذا قاله الغزايل وأطلق ،  فله نكاح األمة وإال فال، مشقة ظاهرة ابخلروج إليه تهحلق

 .(4)تويل والرافعي القول أبن له ذلك كما له أخذ الزكاةلـما

جيز له القول أبن له نكاح  ـملإذا رضيت حرة بدون مهر مثلها وهو ميلكه  الرابعة:
يلزمه قبوله وكان له  لـمهر لـما درقجارية أو  منه وهبتولو ، (5)األمة على الصحيح

 نكاح األمة.

جيد حرة يتزوجها إما ألنه ليس يف  لـملكن ، لو وجد ماال قدر مهر حرة اخلامسة:
، ض واحدة منهن بهتر  لـمو ، ا لواحدة منهنؤ أو ألنه ليس كف، (6)يلةتلك البلدة امرأة مج

                                         
 (.8/21، العزيز )11٢انظر: التتمة ص ( ٢)
 (. 1/٢1٠(، الروضة )8/28(، العزيز )١2٠-٢١/١2٩انظر: النهاية )( ١)
 ( 8/28انظر: العزيز )( 1)
 (.1/٢1٠(، الروضة )8/2٩(، العزيز )٢١/١2٩النهاية )( 1)
 (.2٩-8/28(،العزيز )١1٩-٩/١18انظر: احلاوي )( 2)
 جليلة. :يف )ز(( 2)
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 .(1)فله نكاح األمة

قال القفال ، ثل وهو قادر عليهلـمولو وجد حرة ال ترضى إال أبكثر من مهر ا
 :تويللـموقال القاضي الطربي وابن الصباغ وا، (2)ال ينكح األمة :والفوراين والبغوي

 .(3)وصححه النووي والروايين، ينكحها

اختلف فيه  ؟فهل يعدل إىل الصوم، جد لهكفر والـمولو بيعت الرقبة بثمن عال وا
وقال اإلمام  .يعدل إليه :وقال يف الكفارات، (4)ال يعدل نافقال: ه، جواب البغوي

، إن كانت تتغاىل مغاالة يعّد احتمال ذلك سرفًا ابإلضافة إىل مقاصد النكاح :والغزايل
ص من مهر املثل يف قال وكذا الويل إذا نق إن كان قدرًا قريًبا فالو ، فله نكاح األمة

تزويج البنت أو زاد عليه يف تزويج قدرا حيتمل ذلك ألغراض النكاح فال ينبغي أن تثبت 
 .(5)األغراض للمرأة وال لالبن 

، ةفسالـمفإن كان خياف العنت يف مدة قطع ا، جيد إال حرة غائبة لـملو  السادسة:
 .(6) فالفله نكاح األمة وإال، لحقه مشقة ظاهرة ابخلروج إليهاتأو 

ينكح  لـمحيتمل مثلها يف مقاصد النكاح ، سافة قريبةلـمإن كانت ا :وقال الغزايل
حرة كتابية فهل له نكاح مهر جيد إال  لـمولو ، [ نكحها/أ21وإن كانت بعيدة ]، األمة

  .ال :أصحهما :(7)األمة فيه وجهان

                                         
 (.٢١/١28انظر: النهاية )( ٢)
(، ولـم أقف على ما يف اإلابنةم لفقدان هذا اجلزء 8/28(، العزيز)2/181) ينظر: التهذيب( ١)
 منه.
 (.٩/٢18(، حبر الـمذهب )1/٢1٠، الروضة )11١-11٢انظر: التتمة ص ( 1)
 (.2/181انظر: التهذيب )( 1)
 (.٩/١22(، البيان )2/٢٢٩(، الوسيات )٢١/١28انظر: النهاية )( 2)
 (.1/٢1٠(، الروضة )8/28(، العزيز )٢١/١2٢هاية )انظر: الن( 2)
 (. 8/28(، العزيز )2/٢١٠انظر: الوسيات )( 1)
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اق احلرة وفيه ومعظم هذه املسائل خترج على أصل خمتلف فيه وهو املراد بفقد صد
  :(٢) ثالثة أوجه

أن املراد به أقل صداق يكون ألقل حرة توجد مسلمة أو كتابية ويتعذر  :أحدها
]واثقا من فضة أو رغيفا من أن يكون على هذا نكاح األمة ألن أقل صداق احلرة جيوز 

ووجد منكوحة به حرم عليه نكاح األمة وإن  فإذا وجده (١)خبز وقل ما يعوز هذا أحد[
  مل جيده ومل جيد منكوحة به حل.

يعترب أقل صداق ألي حرة كانت فلو وجد حرة مسلمة أو كتابية أبقل من  :الثاين
 مهر مثلها جاز له نكاح األمة ولو وجد مهر مثلها مل حيل.

يعترب أقل صداق املثل حلرة مسلمة فلو وجد صداق مثل كتابية دون صداق  :الثالث
 مسلمة فله نكاح األمة. 

ُان:ُفرع

حتاج إليهما فيه لـمسكن واخلادم الـميف جواز نكاح األمة مع ملك ا :األول
 .(3)صحح النووي اجلواز، وجهان

، فجواز نكاحه األمة ينبين على وجوب إعفافه عليه، لو كان له ابن موسر الثاين:
واثنيهما: ال فيجوز له  .نعلـمأصحهما ا :جيب فوجهان وإن قلنا: .جاز، ال إن قلنا:

والواجب على االبن له أن يتزوج أبمة شابة مع ، تزويج جبارية ابنه وحيصل به اإلعفافال
 .(4)ا فيها من وجود ولد رقيقلـمقدرته على التزوج أبمة عجوز عقيم ال تلد 

                                         
 (.٩/١11) انظر: حبر املذهب (٢)
 ، واملثبت من )ز( وهو املوافق لبحر املذهب(، ووليها ما يعدمه أحدذاشايف األصل: ) (١)
(٩/١11.) 
 (.1/٢1٠(، الروضة )8/2٩انظر: العزيز )( 1)
 (. 1/٢1٠(، الروضة )8/2٩نظر: العزيز )ا( 1)
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 وفيه مسألتان:، راد به الزانلـمخوف العنت وا الشرطُالثالث:

راد لـموليس ا، قوىإمنا يتحقق خوف العنت بغلبة الشهوة وضعف الت األوىل:
، الذي يتوقعه ال على سبيل الندور، الزانيف ابخلائف منه الذي يغلب على ظنه وقوع 

ومن ضعفت  .(٢)[الندرة]وإن كان ممكًنا على ، همنمن هو الذي ال يتوقع ذلك واآل
ومن غلبت شهوته ، روءة أو حياء فهو آمنلـمستقبح الزان ي هتقواه أو ألن تشهوته وقوي

إن كان الصرب عن الوقاع يفضي  :لإلمام أحدمها، سخ يف التقوى ففيه احتماالنولكنه را
وعكس الغزايل هذا يف ، (2)نكاح األمة وأظهرمها ليس له ذلك فلهبه إىل مرض أو ضرر 
 .(3)الوسيط دون البسيط

[ نكاح /ب21جبوب ]لـمتويل على هذا الشرط أنه ليس للـموفرع اإلمام وا
 . (4)األمة

فقال الزوج: ُجب ، فلو نكح حر أمة فوجدته جمبواًب وأرادت الفسخ :يلتو لـمقال ا
فالنكاح  سه كما لو كان مندماًل والعقد أمحيتمل ما يقول لـمفإن ، ذكري بعد النكاح

وإن كذبته بطلت دعواها؛ ألن قضية قوهلا فساد ، وإن احتمل فإن صدقته فذاك، فاسد
 .(5)النكاح من أصله

أثوم لـمبوب نكاح األمة عند خوف الوقوع يف الفعل اجلـمواوقال الروايين للخصي 
 .(6)ليس للعنني نكاح األمة :وقال القاضي .به

                                         
 يف األصل: كلمة غري واضحة واملثبت من )ز(. (٢)
 (.٢١/١2٠انظر: النهاية )( ١)
( رسالة جامعية من كتاب النكاح إىل التكفري ١1٢، البسيات ص )(2/٢١٠الوسيات )انظر: ( 1)

 ابإلطعام.
 (.٢١/١2٠انظر: النهاية )( 1)
 .11١انظر: التتمة ص ( 2)
 من التعليقة.لـم أقف عليه لفقدان ذلك اجلزء  (2)
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جيز له  لـمهو دون صداق حرة  ثمنأمة يتسرى هبا ب (1)لو قدر على تسري الثانية:
ولو كان متسراًي أبمة  ،وصاحباه وقطع به القاضي، نكاح األمة على الصحيح

 :(2)فطريقان

 .الوجهني إجراء :اأحدمه

وعلى الصحيح لو كانت اليت ميلكها حمرمة عليه مبصاهرة أو ، نعلـموالثاين: القطع اب
ل له فليس له حت، صداق حرة أو قيمة أمةبفي تفإن كانت قيمتها ، رضاع أو متجس

يكن حمتاًجا إليها للخدمة أو حمتاًجا  لـموالفرض فيما إذا ، وإال فله ذلك، نكاح األمة
 .(3) وقلنا ليس له نكاح األمة مع وجودها كما مر إليها

، نكاح األمة الكتابية لـمسلـمفليس ل، ةلـمكون مستيف األمة أن  الشرطُالرابع:
، لـمسلـمأنه أجازه إذا كانت  ينياناخلراسوعن بعض وعن صاحب التقريب أنه جيوز 

 .(4)حققني على خالفهلـمونقل اإلمام إمجاع ا

وجهان لكن الكتايب  أمة لـمسلـما ويف نكاح، لـمسلـم نكو تأن  الشرطُاخلامس:
وهذه املسألة تفرض عند تعذر البيع إما لكوهنا مستولدته على القول  .(5)األصح اجلواز

أبنه جيوز له تزوجيها أو ألنه مل يوجد مشرت يف احلال بثمن املثل أو مع إمكان البيع وتباع 
 عليه يف احلال.

 

                                         
: هو االستمتاع ابألمة، ألهنا تسمى إذا كانت من ذوات الـمتع: سرية ومسيت بذلك التسري( ٢)

 (.٩/٢88، واحلاوي )١٠1ألهنا تسر الـمستمتع هبا. انظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ص 
 .(٢١/١21انظر: النهاية )( ١)
 (. 1/٢1٢(، الروضة )8/2٠(، العزيز )2/٢١٠انظر: الوسيات )( 1)
 (.8/21(، العزيز )٢١/١21(، النهاية )2/٢١٢انظر: الوسيات )( 1)
 (.1/٢1١(، الروضة )2/٢١٢انظر: الوسيات )( 2)
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  واختتام الشروط أبمرين:

عترب يف حق تأن الشروط الثالثة األول معتربة يف تزويج احلر األمة وال  :أحدمها
وال ، فال يشرتط يف نكاحه إايها أن ال تكون حتته حرة، بل األمة يف حقه كاحلرة، العبد

وجيوز له نكاح األمة على احلرة وعلى ، وال خوف العنت، طوهلاا أن ال يكون واجد
ويف عقدين ، وأن جيمع بني أمتني يف عقد، ويف عقدين، عقد وأن جيمع بينهما يف، األمة

أو يف عقدين ، [ فإنه لو مجع بني أمتني يف عقد بطل نكاحهما/أ21خبالف احلر ]
،  كاتب كالقن فله نكاح األمة مع القدرة على نكاح احلرةلـموا. (1)اندفع نكاح الثانية

كما أهنا  ،  (2)تقدمةلـمرائط ابعضة كالرقيقة فليس للحر نكاحها إال ابلشلـمكما أن ا
لكن لو قدر احلر على نكاح مبعضة هل له نكاح ، (3)كالقن يف السرتة على الصحيح

بعضة ينعقد لـموهذا ظاهر على القول أبن ولد ا، تردد فيه اإلمام ؟تمحضةلـمالرقيقة ا
 .(4)أما على القول أبنه ينعقد حرًا فيحتمل أن يقطع مبنع نكاح األمة، مبعًضا

يف شرائط النكاح مطلًقا يف اعتبار الويل  لـمسلـما احلر الكتايب فهو كاحلر اوأم
وانع ويف نكاح األمة إال يف نكاح لـمويف انتفاء ا، نيلـموحضور عدلني مس، رشدلـما

 .(5)وقيل قوالن واألصح اجلواز، األمة الكتابية ففي جواز نكاحها له وجهان

وإن ، لعبد أوىلفاإن جوزان ذلك للحرة  ؟ابيةوهل للعبد الكتايب أن ينكح األمة الكت
 :(6)وزه فوجهانجن لـم

                                         
بتحقيق الباحث )ايمادو اب(،  (١٩١-١88(، الـمطلب العايل ص)2/٢١٢انظر: الوسيات )( ٢)

 .(11٩٠رقم الرسالة: )
 (.21-8/2١(، العزيز )2/٢١٢انظر: الوسيات )( ١)
 ( ١/٢1١انظر: احلاوي )( 1)
 (.٢١/١22انظر: النهاية )( 1)
 (.٩/١28(، البيان )2/182(، التهذيب )2/٢١٢انظر: الوسيات )( 2)
 (. ١12-٩/١11انظر: احلاوي )( 2)
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 .اجلواز :أصحهما

جوسية أو الوثنية كنكاح احلر الكتايب لـمجوسي أو الوصي األمة الـمونكاح احلر ا
جوسية لـما ءوال جيوز وط، الكتابية مبلك اليمني ءوط لـمسلـموجيوز ل، (1)األمة الكتابية

 .(2)والوثنية

  الثاين:األمر 

إمنا تعترب يف ابتداء النكاح دون ، عتربة يف جواز نكاح األمةلـما األول الشروط الثالثة
نفسخ نكاح ي لـمو ، فلو نكح أمة مث أيسر مبهر حرة أو تزوج عليها حرة صح، دوامه
 .(3)األمة

 .(4)وأما الشرط الرابع فال يتصور تبدله

من  لـمسلـميًعا على صحة بيع اإن اعتربانه فإن فرض تصوره تفر  وأما اخلامس:
الرق على الكافرة اليت  طرآنو ، وكذا لو ارتد سيدها، فال يعترب أيًضا يف الدوام، الكافر

 .(5)وقد مر يقطع نكاحها على الصحيح لـمسلـمحتت احلر ا

ُفرع:ُ

فإن كان ال حيل له نكاح األمة بطل ، لو مجع احلر بني حرة وأمة يف عقد واحد
، أصحهما وهو نص يف القدمي أنه يصح :نكاح احلرة قوالن يف اجلديد ويف. نكاح األمة

ومها مبنيان على القولني فيما لو ابع عبده وعبد غريه صفقة واحدة، ومبنيان على 

                                         
 (. 1/٢1١(، الروضة )2/٢١٢انظر: الوسيات )( ٢)
 (. 8/2١انظر: العزيز )( ١)
(، النهاية ٢١١-2/٢١٢(، الوسيات )١1٢)املزين ص (، خمتصر2/٢٢انظر: األم )( 1)
(٢١/١1٢.) 
 (.2/٢١١انظر: الوسيات )( 1)
 (.121-٢1/122انظر: النهاية )( 2)



 [ 178 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 (1)؟ال تتحرىة يغقده هل هو جهالة الثمن أو أن الصالتعليلني يف بطالن بيع ع

أبن تكون هذه احلرة رضيت [ نكاح األمة مع وجود احلرة /ب21وإن كان حيل له ]
وقلنا: ال مينع ذلك نكاح األمة أو كانت معيبة أو  ، ثل أو مهر مؤجللـمبدون مهر ا

 كتابية.

 .(2)يصح نكاح األمة أيًضا لـمن طول الكتابية ال مينع من األمة اوجد وقلنا:

 :(3)ويف نكاح احلرة طريقان

 .عند اإلمام أنه على القولني يف القسم األول :أظهرمها

وقطع القاضي  .القطع ببطالن نكاحها، وبه قال ابن احلداد وأبو زيد :واثنيهما
وحكى الروايين عن صاحب  .الطربي واجلرجاين بصحة النكاحني هنا وهي طريقة اثلثة

وحكى صاحب الذخائر طريقة قاطعة  التقريب مقتضى اجراء القولني يف النكاحني
 .بصحة نكاح احلرة

أو حمرمية ، ل بتوثن أو متجسحتل له ومن ال حتمجع بني من  ري القوالن فيما لووجي
اجلمع  أن وقد تقدم، ويف عدته، أو كوهنا منكوحة غريه، أو مصاهرة، أو رضاع، بنسب

كما لو زوج منه ابنته ،  يتصور فيما إذا كان وليهما واحًدا، بني من حتل ومن ال حتل
وحمل ، ووكيال لويل األخرى امهاحدهما ووليا إليال لولييوكاملوجب أو كان ، تهاوأم

زوجتك هذه وهذه  :أبن قال، هرلـماخلالف ما لو مجع بينهما يف اإلجياب والقبول وا
وقبلت نكاح أمتك أو اقتصر على قبول نكاح ، قبلت نكاح ابنتك :فقال، بكذا
 وزوجتك ابنيت فقال: قبلت يتولو قال: زوجتك أم، فنكاح البنت صحيح قطًعا، البنت

                                         
 (.2/٢١١، الوسيات )(2/١٢2( انظر: األم )٢)
 (.2/182(، التهذيب )٢٢/11٠انظر: احلاوي )( ١)
 (.٢1/٢١8(، وكفاية النبيه )8/21، العزيز )(٢١/١21انظر: النهاية )( 1)
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 . (1)تك ونكاح ابنتك صح نكاح األمة والبنتنكاح أم

ومجع اخلاطب أبن ، زوجتك هذه أبلف وهذه خبمسمائة :وجب فقاللـمولو فصل ا
وهذه ، الزوج تزوجت هذه أبلف :قبلت نكاحهما أو ابلعكس أبن قال :قال

فهل هو كما لو فصال مجيًعا فيصح قطًعا أو كما لو ، فقال زوجتكما بذلك، خبمسمائة
ولو مجع من حتل  .(2)صحح اإلمام األول، خالف فيكون حمل اخلالف فيه، يًعامج امجع

وحيث قلنا: بصحة نكاح ويف األمة القوالن  له األمة بني أمة وأختني بطلت يف األختان
أهنا تستحق  :رواية قول (1)ل له يف هذه الصور كلها فقد مر يف تفريق الصفقةحتمن 

ثل أو ما لـمستحق مهر اتلكن هل ،  تستحقذهب أهنا اللـموأن ا، سمىلـممجيع ا
ومها ، (4)فيه قوالن ؟[ مثليهما/أ22سمى إذا وزع على مهر ]لـمخيص مهر مثلها من ا

هل جيب لكل منهما مهر ، فيما إذا نكح امرأتني بصداق واحد، مبنيان على القولني
  سمى على مهرمها وسيأيت يف كتاب الصداق.لـمثل أو يوزع الـما

وفيه ، ثللـمكان للزوج فسخ الصداق والرجوع إىل مهر ا،  ستحق اجلميعت فإن قلنا:
سمى؛ فإن كان لـمستحق ما خيص مهر مثلها من ات وإن قلنا:، (5)إشكال لإلمام

 ه أنفل]ميكن قسمته كالعبد  لـموإن ، سمى معيًنا ميكن قسمته كاحلبوب فال خيار لهلـما
 .(1)ثللـم؛ فإن فسخه لزمه مهر ا(2)[ارتخي

                                         
 (.2/182(، التهذيب )٢٢/11٠انظر: احلاوي )( ٢)
 (.8/21(، العزيز )٢١/١28انظر: النهاية )( ١)
تفريق الصفقة: أن جيمع يف العقد بني ما جيوز وما ال جيوز، كأن يبيع: مذكاة وميتة، أو خال   (1)

(، ٩/18٠لكه يف األظهر وبطل يف غريه. انظر: اجملموع )ومخرا، أو شاة وخنزيرا، صح البيع يف م
 (.١/1٩1مغين احملتاج )

 (.8/22(، العزيز )2/182انظر: التهذيب )( 1)
 (.٢١/١28انظر: النهاية )( 2)
 (.8/22انظر: العزيز )يف األصل: )فال خيتار(، واملثبت من )ز( وهو الصواب ملوافقته للعزيز.  (2)
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فطريقان أيًضا  فقبل، بكذا اخلمر من وبعتك هذا الزق، زوجتك ابنيت :ولو قال
، ولو قال زوجتك ابنيت وابين أو قريبيت، القولني وأظهرمها القطع ابلصحةإجراء  :أحدمها

، يصحفإن قلنا: القولني  إجراءاخلمر فطريقان أحدمها: من أو زوجتك ابنيت وهذا الزق 
وإن  ثل.لـمثل فللبنت هنا مهر الـممهر ا ةلحللـملقدمة الواجب تلـمفإن قلنا يف الصورة ا

 .(2)سمىلـمثل من الـمالواجب هناك حصة مهر ا قلنا:

ومجيع ما تقدم يف نكاح األمة يف ، (3)سمى لتعذر التوزيعلـمقال البغوي: جيب هنا ا
إن  غري أم الولد أما أم ولده ففي صحة نكاحها تفصيل وخالف أييت يف الفصل العاشر

فولدها رقيق لسيدها إال إن كان الناكح عربيا  األمة (1)]نكاح[وحيث صح شاء هللا 
ففي القدمي قول أن الرقيق ال جيري على العرب فعلى هذا يكون ولده حرا وهل على 

 . (2) الناكح قيمته كما يف صورة الغرور فيه وجهان

 لكلـمانعُالثاين:ُالـما

وإن كان حبيث جيوز له نكاح أمة غريه تفريًعا ، هاجيو ز وملك الرجل األمة مينعه من ت
وال اليت ميلك ، نع نكاح األمة فليس له أن يتزوج أمتهمتعلى أن القدرة على الشراء ال 
 .(6)أو مستولدة، أو مكاتبة، بعضها سواء كانت قنة أو مدبرة

و ول، وكذا ليس للحرة أن تتزوج عبدها، ولو اشرتى زوجته أو ورثها انفسخ النكاح
 .(7)ملكته أو بعضه انفسخ النكاح

                                                                                                                                                = 
 (.8/22انظر: العزيز )( ٢)
 (.1/٢12(، الروضة )8/22انظر: العزيز )( ١)
 (.1/٢12(، الروضة )8/22(، العزيز )2/182انظر: التهذيب )( 1)
 زايدة من )ز(. (1)
 (.1/٢12(، الروضة )8/22العزيز )انظر:  (2)
 (.8/22(، العزيز )2/٢١1انظر: الوسيات )( 2)
 انظر: الـمصادر السابقة.( 1)
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فلو فسخ يف زمن ، وإمنا ينفسخ النكاح بشراء أحد الزوجني اآلخر إذا مت البيع
ابنتقاله بنفس  وإن قلنا: .(1)هالنكاح حبالف، لك للبائع أو موقوفلـمقلنا: ا فإن، اخليار

حلادثة يف زمن أنه ال ينفسخ ومها كالوجهني يف الزوائد ا :ظاهر النص: (2)العقد فوجهان
[ للزوج يف زمن /ب22ال ينفسخ ففي حل وطئها ]فإن قلنا: ن يكون؛ لـماخليار 
 .(3)نعلـموظاهر النص ا، وجهان تقدما، اخليار

ورث لـميكن مستقرًا أبن كان ا لـمفلو ، رياث مستقرًالـمإلرث إذا كان اابواالنفساخ 
له على ملك بِ ل إال ابلقبول وهو قَ وقلنا: ال ينتق، يقبل بعد لـمومات و ، أوصى به ألجنيب

 وقبل الوصي ففي انفساخ النكاح وجهان تقدما يف الوصية.، الورثة

لك ميوقلنا: ، اع زوجتهبتيوأذن له يف ا، ك السيد عبده ماالً ولو ملَّ  ال ابن الصباغق
 .(4)ابلتمليك فابتاعها فحكمها يف انفساخ النكاح حكم احلر

  وانعلـماجلنسُالرابعُمنُا

ني لـمسلـمقصود الكالم يف نكاح الـموا، نكاح املسلمة كتابًيا كان أو غريهكفر  ال
 :الكافرات وفيه ثالثة فصول

 :يف أصناف الكفار وهي ثالثة األول:

فيحل ، وهم اليهود والنصارى، أهل الكتابني التوراة واإلجنيل :الصنف األول
كم املسلمة يف حقوق وحكمها ح أو حربية، مستأمنةأو ، نكاحهم سواء كانت ذمية

 (1)والظهار(١)والطالق(٢)مسْ كالنفقة والكسوة والسكىن والقَ  (5)وأحكامه النكاح

                                         
 (.8/22انظر: العزيز )( ٢)
 (.21-2/2١انظر: احلاوي )( ١)
 (.٢2/1١٩انظر: النهاية )( 1)
 (.1/82انظر: النهاية )( 1)
 (.٢١/١11(، النهاية )2/٢١1(، الوسيات )2/1انظر:األم )( 2)
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غسل الزوج إذا مات والرجعة وغريها إال يف املرياث و (2)واإلحداد(2)والعدة(1)واإليالء
  .(7)إن اعتربان النية فيه بناء على أهنا ال يصح منها

 .(8)لكن يكره نكاحها، وز له نكاحهاأنه ال جي :ويف احلربية وجه بعيد

                                                                                                                                                = 
م (٢) لغة: العطاء. ويف الشرع: هو املساواة بني الزوجات يف النفقة واملبيت. انظر: القاموس  الَقسم

 .11٢، معجم لغة الفقهاء ص٢٠12احمليات ص
طالق الـمرأة يف اللغة: بـينونتها عن زوجها. ويقع َطاَلُق النساء على معنـيـني: َأحدحا حّل  (١)

ُعقمدة النكاح، واآلخر مبعىن التخلية واإِلرمسال. و الطالق يف الشرع:حل قيد النكاح بلفظ الطالق 
(، 1/122(، مغين احملتــاج )٢22/ ٢حاح )(، خمتار الص١١2/ ٢٠وحنوه. انظر:لسان العرب )

 (.1٠8السراج الوهاج )ص
الظِّهار: مشتقة من الظَّهر، وهو مقابل البطن، يقال: ظاهر من امرأته إذا قال هلا: أنت كظهر  (1)

 أمي، ألن الظهر هو موضع الركوب، ففيه استعارة لطيفة.
وا من أعضاءك الظاهرة كظهر أمّي، أو وشرعا: أن يقول المرأته: أنت عليَّ أو مين أو معي أو عض

(، هناية 112(، اللباب ص )21٠-١/2١٩كظهر امرأة مل حتل له قاّت. انظر: املصباح املنري )
 (.1/8١احملتاج )

 ، وهي: اليمني، يقال: آىل الرجل يويل إيالء وأليًَّة أي: حلف.اإليالء يف اللغة: من األليَّة (1)
(، شذيب ٢/١12يطأ امرأته مطلقا أو مدًَّة معلومة. انظر: مجهرة اللغة )واصطالحا: أن  لف الرجل أن ال 

 (.٢٠/١1١(، البيان )٢1/181(، هناية املطلب )٢2/1٢٠اللغة )
الِعدَّة مجعها ِعَدٌد. وهي مأخوذة من العدد واحلسابم الشتماهلا على العدد من األقراء أو  (2)

املرأة ملعرفة براءة ر ها أو للتعبد أو لتفجعها على األشهر غالبا. وشرعاً: اسم ملدة ترتبم فيها 
 (.1/١81(، مغين احملتاج )٢٢/1(، البيان )٢/82(، األم )١/2٠2زوجها. انظر: الصحاح )

اإلحداد لغة: من احلّد وهو املنع، يقال: أحدَّت املرأة على زوجها فهي حمدٌّ: إذا منعت نفسها  (2)
ع من الزينة والطِّيب على املتوىف عنها زوجها، ومالزمة البيت الزينة واخلضاب. واصطالحا: االمتنا 

(، حترير ألفاظ ٢82(، حلية الفقهاء البن فارس ص)1/١1٠شذيب اللغة ) :إال حلاجة. انظر
 (.١82التنبيه ص )

 (. 2/٢١2(، الوسيات )2/٩٠8انظر: األم )( 1)
 (.١/11١(، الـمهذب )٢١/١11(، النهاية )1/٢٩1انظر: األم )( 8)
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 : (1)عاهدة ووطئها مبلك اليمني وجهانلـمويف كراهة نكاح الذمية وا

 .تويللـموبه أجاب اإلمام والغزايل وا، ال يكره :أحدمها

 .(2)وقال الشيخ أبو دمحم: األوىل أن ال يفعل

  .(3)ويروى عن نصه يف القدمي أنه يكره :وأظهرمها

 .(4)نه ال خالف فيهوادعى الروايين أ

مسكون بغري التوراة واإلجنيل  توأما الذين ي، والكراهة فيها أخف منها يف احلربية
فال جتوز مناكحتهم على ، السالم موصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليه، كزبور داود

 .(5)ذهبلـما

وجعل القاضي فيهم ، وال شبهة كتاب كعبدة األواثن، الذين ال كتاب هلم الثاين:
عطلة الذين ال لـموا، والنريان وغريها من الصور احلسان، ين يعبدون الشمس والقمرالذ

والزاندقة وهم الذين ال دين هلم ، روالدهرية الذي ينسبون األمر إىل الده، ون اخلالقثبتي
أو ، [ كمن يقول بتدبري الطبائع األربع/أ23ويظهرون الدين وهم يف الباطن معطلة ]

 .(6)رتدةلـمنا وال آمن بكتاب وانبيصدق بي لـمتدبري الكواكب و 

جوس وهم يعبدون النور لـمالذين ال كتاب هلم لكن هلم شبهة كتاب وهم االثالث: 
ويقولون: حي حكيم والظالم ، ةلـموالشر إىل الظ، خلري إىل النوراة وينسبون لـموالظ

                                         
(، التعليقة الكربى ٩/١12(، احلاوي )٢١/١11(، النهاية )2/٢١1انظر: الوسيات )( ٢)
 .122ص
 ( ٢١/١11انظر: النهاية )( ١)
 (.2/1انظر:األم )( 1)
 (.٩/١٢1انظر: حبر الـمذهب )( 1)
 (.8/1٢انظر: العزيز )( 2)
 (.8/1١(، العزيز )٩/١2٠(، البيان )2/٢١1انظر: الوسيات )( 2)
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م وأكل سلك هبم مسلك أهل الكتاب يف تقريرهم ابجلزية دون مناكحتهيو .(1)خبالفه
  :(2)فيه قوالن ؟وهل كان هلم كتاب، ذابئحهم

 .وصححه القاضي أبو الطيب، ال :أحدمها

 .نعم :وأشبههما

، (3)وبه قال أبو إسحاق وابن حربويه، ل ذابئحهمحتأنه جيوز مناكحتهم و وفيه قول 
  .(4)ومها مبنيان على أن هلم كتااًب أم ال

أما إذا قلنا: ال كتاب هلم ، ن هلم كتاابً مها على القول أب :اورديلـموقال الطربي وا
 .(5)فال حيل مناكحتهم وذابئحهم قطًعا

نقدح على ضعفه إذا قال من أين هلم كتااًب أنه كان متلوا أو يوإمنا  :قال الرافعي
وما يف ، وإن منع أبصل الكتاب لزمه مثله يف صحف إبراهيم، متضمًنا لألحكام

 .(6)معناها

وإمنا هو وحي أوحي إىل األنبياء  ، ل: ليس بكالم هللاواختلفوا يف كتاهبم فقي
وقيل: ال حرمة له؛ ألنه ليس ، يكن قوله إال وحًيا لـموإن ، كأحاديث نبينا ليست بقرآن
 .(7)شرائع وإمنا هو مواعظ فقط

                                         
 (.1/٢12(، الروضة )8/1١لعزيز )انظر: ا( ٢)
 .1١2(، التعليقة الكربى ص٩/١١1انظر: احلاوي )( ١)
، الـمعروذ اببن حربويه، قاضي مصر، ومن هو: أبو عبيد، علي بن احلسني بن حرب( 1)

، ٢٢٠ص هــ. انظر: طبقات الفقهاء للشريازي  1٢٩أصحاب الوجوه يف الـمذهب، مات سنة 
 (.١/١2٩شذيب األمساء واللغات )

 (.8/11انظر: العزيز )( 1)
 ( ٩/١١1انظر: احلاوي )( 2)
 (.8/11انظر: العزيز )( 2)
 (.1١1-1١2انظر: التعليقة الكربى )( 1)
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جوسية والوثنية على اإلسالم لتوقف حل لـموقال احلليمي: له إجبار أمته ا
  .(1)خالفه األصحابو ، االستمتاع عليه لغسل احليض

ة من لـمسلـمنع اميكما ،  وله منع الكتابية من اخلروج إىل البيع والكنائس
 .(2)ساجدلـما

ل بذلك وإن حتو ، وإذا طهرت من احليض أو النفاس أمرها ابالغتسال وجيربها عليه
 .(3)جنونة عليه وقد مر يف الطهارةلـمة الـمسلـميوجد منها النية للضرورة كما جيرب ا لـم

 :(4)ويف إجبارها على االغتسال من اجلنابة طريقان

  :(5)فيه قوالن :اأحدمه

 .كما جترب على إزالة النجاسة،  نعم :أصحهما

 .(6)وصححه القاضي الطربي، ال :واثنيهما

  .(7)وإال فال، دة إن طالت حبيث صارت النفس تعافها أجربت عليهلـموالثاين: أن ا

 . والسألة ثالثة أقلـموبه حيصل يف ا

يدخل وقت صالة؛  لـمإذا ، ة على الغسل من اجلنابة القوالنلـمسلـمويف إجبار ا
نع إال إذا لـموأطلق البغوي القول ابإلجبار واألصح ا، إن كانت ابلغة تجرب فإن دخل أُ 

                                         
 (. 1/٢12(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( ٢)
 (.٩/١١٩(، احلاوي )٩-2/8انظر: األم )( ١)
 (.٩/١١8حلاوي )(، ا2/8انظر: األم )( 1)
 املصادر السابقة.انظر: ( 1)
 (.2/18٠(، التهذيب )٩/١١8انظر: احلاوي )( 2)
 .1١٢(، التعليقة الكربى ص 1/١82انظر: األم )( 2)
حكاه الفوراين عن القفال. لـم أقف على موضعه من اإلابنة لفقد هذا اجلزء منه. انظر: ( 1)

 .(11٩٠دو اب(، رقم الرسالة: )بتحقيق الباحث )ايما 111الـمطلب العايل ص 
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 .[/ب23] (1)دخل وقت الصالة

عز قال الشيخ ، أنه إذا وطئها ليال ال تغتسل وقت صالة الصبح ويفوهتا لـمولو ع
مرها ابالغتسال وقت أيها وؤ بل يط، هاؤ ال حيرم عليه وط :الدين بن عبد السالم

  .(2)الصالة

ة والكتابية على لـمسلـموله جرب ا، ة على الغسل من احليض والنفاسلـمسلـموجيرب ا
إذا ، وغسل األوساخ، األظفار لـموق، ف ابالستحداد وهو إزالة شعر اإلبط والعانةالتنظ

فقوالن كالقولني ، نع الشهوة؛ فإن كان ال مينع إال كماهلاميذلك حىت تفاحش شيء من 
 .(3)يف غسل اجلنابة وجيراين يف منع الكتابية من أكل حلم اخلنزير وشرب لبنه

فله منعها ، ظاهر كالم الشافعي أنه إن كان يتقذره وتعافه نفسه وقال ابن الصباغ:
 .(5)اخلمر ال يسكر من (4)ردوجيراين يف منعها من شرب ق .وإال فال

ية نوإن كانت نصرا، أهنا إن كانت يهودية ترى حترميه منعها :وحكى الروايين وجًها
ووجه آخر أنه ليس له منعها من شرب القدر الذي يرونه عبادة يف ، (6)ترى حله فال

سكر فيمنعها منه لـموأما القدر ا، يسكر لـموله منعها من الزايدة عليه وإن ، أعيادهم
ل له عومنهم من ج، ويف شرب قدر ال يسكر من النبيذ إذا اعتقدت إابحته ،قطًعا

 .(7)منعها منه مطلًقا

                                         
 (.1/٢12(، الروضة )8/11(، العزيز )2/18٠انظر: التهذيب )( ٢)
 (.1/٢12انظر: الروضة )( ١)
 (.٢١/١22(، النهاية )2/8انظر:األم )( 1)
  قذر. :يف )ز(( 1)
 (.1/٢12(، الروضة )8/11(، العزيز )2/٩انظر: األم )( 2)
 (.٩/١١2انظر: حبر الـمذهب )( 2)
 (.1/٢12(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( 1)
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وإن  ، وكذا كل عضو ينجس، وله إجبارها على غسل فمها منه ومن كل جنس
 :(1)ففي ما جيربها عليه وجهان، كانت أكلت حلم خنزير وغريه

 .غسله سبًعا إحداهن برتاب :أصحهما

 .واحدة بغري تراب غسله مرة :والثاين

والكراث ، ة والكتابية من أكل ما يتأذى برائحته كالثوم والبصللـمسلـمويف منع ا
 :(2)طبوخ طريقانلـمغري ا

 .نعلـمالقطع اب :والثاين. القولنيإجراء أحدمها: 

يتة قبل لـموله منعها من لبس جلد ا، س ما له رائحة كريهة من الثياببوجيراين يف ل
 .(3)منعها من لبس احلرير وال الديباج وال احللي وليس له، الدابغ

  

                                         
 (.٩/١١2انظر: حبر الـمذهب )( ٢)
 (. 1/٢12(، الروضة )8/11(، العزيز )2/18٠(، التهذيب )٩/١١٩انظر: احلاوي )( ١)
 (.1/٢12(، الروضة )8/11انظر: العزيز )( 1)
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والذبيحةُاتبعةُ،ُيفُبيانُمنُحتلُمناكحتهُمنُأهلُالكتابُالفصلُالثاين
ُ.ُ(1)ناكحةلـمل

فإن كانت ، ال والكتابية إما أن تكون من بين إسرائيل وهو يعقوب عليه السالم أو
يف ذلك الدين قبل  اءهآابوحلت ذبيحتها مطلًقا سواء دخل ، من بنيه جاز نكاحها

ُ.(2)التحريف أو بعده

داخلون يف  هاؤ ابآفرض ي[ /أ24قال الرافعي: وليس كذلك ألن كل إسرائيلية ]
دينها قبل التحريف وإن أشعر به كالم مجاعة؛ ألن بني بين إسرائيل وبني موسى عليه 

م دخلوا يف زمن أن بين إسرائيل على كثرهت لـموال يع، السالم صاحب التوراة زمااًن طويالً 
بل يف القصص ما يدل على استمرار بعضهم على ، أو بعده قبل التحريف، موسى

ال يستمر يف ف، وبتقدير أن يستمر هذا يف اليهودايت، عبادة األواثن واألداين الفاسدة
، فمنهم من آمن به، ألن بين إسرائيل بعد بعثة عيسى عليه السالم تفرقوا، النصرانيات

من تنصر  ينصر لـمامن مث ، وأصر على دين موسى عليه السالم، نهومنهم من صد ع
ن األصحاب اكتفوا بشرف أولكن ك، على تعاقب األزمان قبل التحريف أو بعده

 انتهى.( 3)آلابء يف الدين بعد التحريف اول دخ نقصانل براوجعلوه جا، النسب

ن بين إسرائيل فلها ما إن دخل فيه آابؤها بعد بعثة نبينا عليه السالم أو كانت مأو 
 :أحوال

أو تنصر قبل ، ها دخلوا يف ذلك الدين من يهودءأن آاب لـمكون ممن عتأن  :أحدها
 :(4)ففي جواز نكاحها طريقان، تطرق التحريف والنسخ إليه

                                         
 (.٢١/١18(، النهاية )٢1/١٩٠(، احلاوي )1/١٩٩انظر: األم )( ٢)
 .12٠، التتمة ص١8٢(، البسيات ص٢١/١11لنهاية )انظر: ا( ١)
 (. ٢18-1/٢11(، الروضة )11-8/12انظر: العزيز )( 1)
 (، والـمصادر السابقة.2/٢١1انظر: الوسيات )( 1)
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فيه قوالن مبنيان على أن اإلسرائيليات ينكحن لفضيليت النسب والدين أم  :أحدمها
، وهو األصح لتمسكهم بذلك الدين وهو حق، اين جيوزفعلى الث، لفضيلة الدين وحدها

، فإن أجزانه هناك فهنا أوىل وإن منعناه مث، ني يف الرابعةتيتويل على القولني اآللـما اوبنامه
 .فهنا وجهان

 ويف حل ذبيحتهم اخلالف.، ية قطًعاز ال يقرون ابجل موه، القطع ابجلواز :واثنيهما

وقبل نسخه فإن ، ها دخلوا فيه بعد التحريفءابآأن  لـمكون ممن عتأن  الثانية:
حرف لـموإن آمنوا اب، حرف فاحلكم كما يف احلالة األوىللـموجتنبوا ا، متسكوا ابحلق منه

  :(1)فطريقان

والثاين: القطع به ويف  .نعلـموقيل: وجهان أظهرمها ا، أن يف نكاحها قوالن :أحدمها
  .تويل حكمها على احلالة األوىلوبىن امل إقرارها ابجلزية وجهان أظهرمها نعم

نا أبنه كان قبل لـمإن شك هل دان أول آابئها بعد التحريف أو قبله مع ع الثالثة:
ففي حل مناكحتها قوالن مرتبان على الثانية وأوىل ابحلل فتحصل فيها ، نسخه
 .(2)طريقان

، لنسخ[ التحريف وا/ب24أن آابءها دخلوا فيه بعد ] لـمكون ممن عتأن  الرابعة:
فالذي قطع به اجلمهور أن هؤالء ال ، أبن هتودوا أو تنصروا بعد بعثة نبينا عليه السالم

 .(3)وال يقرون ابجلزية ال خالف فيه :وقال اإلمام والغزايل. يناكحون وال يقرون ابجلزية

 :وقيل: قوالن أصحهما، نيتهودين بعد بعثة عيسى عليه السالم وجهلـميف ا اوذكرو 
وهو أن التوراة ودين اليهودية ، ومها مبنيان على أصل خمتلف فيه، (4)لكأن احلكم كذ

                                         
 (.٢18-1/٢11(، الروضة )11-8/12(، العزيز )2/٢١1انظر: الوسيات )( ٢)
 (.٢١/١11(، النهاية )2/٢١1انظر: الوسيات )( ١)
 لـمصادر السابقة.انظر: ا( 1)
 (.٢1/١8٩(، احلاوي )2/٢١1انظر: الوسيات )( 1)
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 :(1)وفيه وجهان ؟مباذا نسخا

، والنصرانية نسخت اليهودية، اإلجنيل نسخ التوراة ننصوص ألـموهو ا :أظهرمها
 .واإلسالم النصرانية وغريها، إلجنيلاونسخ القرآن 

 لـموما ، وإمنا نسخهما القرآن واإلسالم، ةينسخا التوراة واليهودي لـمأهنما  :واثنيهما
واإلجنيل ، يغري من اليهودية قبل اإلسالم حق لـموما ، يغري من التوراة قبل القرآن حق

، مث نسخ القرآن مجيع ذلك، التوراة ومن اليهودية والنصرانية إمنا نسخا ما عدلوه من
 ى عليه السالم.وهو ظاهر القرآن فعلى هذا الرجل يف اليهودية بعد بعثة عيس

جميء دين حق فيجوز مناكحته وذبيحته وعلى األول فالداخل يف اليهودية وقيل: 
سيأيت يف الفصل الثالث أنه لو هتود نصراين ، بعد عيسى داخل فيها بعد النسخ للكتاب
وإن كان هذا ، قر حلت ذبيحتهي إن قلنا:، أو ابلعكس اليوم ففي التعزير عليه القوالن

قتضي جميء القول هنا ألهنا دخلت يوذلك ، نكاحها لـمسلـممرأة حل لاالنتقال من ا
على ما إذا ، نع هنالـمومحل إطالقهم اب، (2)يف الدين بعد التحريف والنسخ قاله الرافعي

وقد صرح القاضي إبجراء اخلالف فيهم  كان منتقاًل إىل دين ال يقر أهله عليه كالتوثن
ل مناكحة بعد بعثة عيسى عليه السالم وقبل فقال يف نكاحهم قوالن مرتبان على ح
  .بعثة نبينا عليه السالم وأوىل أبن ال حيل

،  دخوهلم يف ذلك الدين قبل النسخ أو بعدهبأن يكون أبوها ال يعرتف  اخلامسة:
وادعى ، فال حيل مناكحتها، (3)وتغلب (2)تنوخو  (٢)[(1)]وهم: هبراء كنصارى العرب

                                         
 (.1/٢18(، الروضة )8/12(، العزيز )٢١/١12انظر: النهاية )( ٢)
 (.8/12انظر: العزيز )( ١)
َها عبد هللا بن ِديَنار البهراين الشَّامي  هبراء (1) قَبيَلة نزل َأْكَثرَها َمِديَنة محص من الشَّام يْنسب ِإلَيـْ
ُهم ا حلِْمِصي وهم قَبيَلة من قضاعة َوُهَو هبراء بن َعْمرو بن احلاف بن قضاعة َأُخو بلي بن َعْمرو ِمنـْ

= 
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 .(4)فيه اإلمام والغزايل أنه ال خالف

ناكحة والذبيحة احلكم يف اليهودي إذا تنصر اليوم لـمتويل: احلكم يف حل الـموقال ا
 وهو ما استدركه الرافعي، (5)يقر حل وإال فال إن قلنا:[ عكسه هل يقر عليه /أ25أو ]
 رعل الصحابة يف نصارى العرب ويتحر وكذلك ف، ابجلزية تغليًبا للحقن ال يقرون وهم

 .(7)ناكحة يف ذلك كلهلـموحكم حل الذبيحة حكم حل ا، (6)فيها طريقان

قال ، وللشافعي فيهم نصوص خمتلفة، أما الصابئون وهم طائفة تعد من اليهود
أهنم إن كانوا خيالفون اليهود والنصارى يف ، ختصرلـموالصحيح ما يف ا :األصحاب
، جوسلـمهم كاوال ذابئح، ل مناكحتهمحتفال ، ولون نصوص كتاهبمأوال يت، أصل دينهم

والشافعي  .(8)ولون نصوص كتاهبم فالأويت، وإن كانوا خيالفوهنم يف الفروع دون األصول
ذهب القطع حبل لـمومقتضى كالم أيب إسحاق أن ا، (9)مرة كذا ومرة كذا هماعترب 

                                                                                                                                                = 
. انظر: َن َلُه فيهم حلف فنسب إِلَْيِهماْلِمْقَداد اْبن َعْمرو البهراين اْلَمْعُروف اِبْبن اأْلسود الز ْهرِّي َكا

 (.٢/٢٩٢اللباب يف شذيب األنساب )
 صل: كلمة غري واضحة واملثبت من )ز(. يف األ (٢)
: قبيلة عربية عريقة، تنسب إىل جدها األعلى تنوخ بن أسد، من  ري، من سبأ، وتنوخ تنوخ( ١)

اسم لعدة قبائل اجتمعوا قدكما ابلبحرين وحتالفوا على التناصر، فسموا تنوخا، والتنوخ: اإلقامة. 
 (.٢/١١2ب )انظر: اللباب يف شذيب األنسا

: حي من نصارى العرب، وأبوهم: تغلب بن وائل بن قاسات، من ربيعة، من العداننية،  تغلب( 1)
كانت بالدهم ابجلزيرة الفراتية، جهة سنجار ونصيبني. انظر: اللباب يف شذيب األنساب 

(٢/١٢1-١٢8.) 
 (.2/٢١1(، الوسيات )١11-٢١/١12انظر: النهاية )( 1)
 .12٢ظر: التتمة ص ان( 2)
 (.8/12انظر: العزيز )( 2)
 (.٢١/١18(، النهاية )٢1/١٩٠(، احلاوي )1/١٩٩انظر: األم )( 1)
 (.٢١/١1٩، النهاية )121-12١(، التتمة ص٢١٩-2/٢١8انظر: الوسيات )( 8)
 (.٩/١١1انظر: احلاوي )( ٩)
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 . (1)فإنه آخر قوله  مناكحتهم وذابئحهم

 .(2)يف األصول أهنم موافقون لـمفإمنا قطع بعد أن ع :قال القاضي الطربي

  :والصابئون فرقتان

وتعتقد ، وأخرى ختالفهم فتعبد الكواكب السبعة، فرقة توافق النصارى يف األصول
وعن  بقتلهم. (3)صطخريوهم الذين أفىت اإل، ارختلـمانفي الصانع تو ، لـمأهنا صانعة العا

عن اخلليل أهنم قوم قتادة أن الصابئة فرقة تعبد املالئكة وتصلي إىل القبلة وتقرأ الزبور و 
يشبه دينهم دين النصارى إال أن قبلتهم حنو مهب اجلنوب يزعمون أهنم على دين نوح  

 .(4) والسامرة الذين عبدوا العجل حني غاب عنهم موسى عشرة بعد الثالثني

 .(5)م من أطلق قولني يف مناكحة الصابئني والسامرةمنهوعن الشيخ أيب علي أن 

يف الذين  وميكن، ين يكفرهم اليهود والنصارىذللخالف يف ال اإلمام: وال جمالل قا
 . (6)بتدعة فينا وال يكفروهنملـمينزلوهنم منزلة ا

وإذا ، فإان نقطع جبواز مناكحتهم، بتدعة فينالـممبنع نكاح ا اقال: وليس هذا تعريض
وال أنكل ، نناكحهم لـمشككنا يف فرقة هل هم خيالفوهنم يف أصل الدين أو فروعه 

 .(7)ذابئحهم لكن نقرهم ابجلزية
                                         

 .1١2انظر: التعليقة الكربى ص ( ٢)
 .1١2انظر: التعليقة الكربى ص ( ١)
، الفقيه الشافعي البغدادي، قاضي قم، هو: أبو سعيد، احلسن بن أ د بن يزيد اإلصطخري( 1)

ه. انظر: طبقات 1١8تفقه أبصحاب الـمزين والربيع، من تصانيفه: أدب القضاء، تويف سنة 
 (.١2١-٢2/١2٠ري األعالم )(، س٢/11، طبقات اإلسنوي )٢٢٢الشافعية للشريازي ص 

 (.٩/١١1انظر: احلاوي )( 1)
 (.8/8٠(، العزيز )٩/١2١(، البيان )2/٢١٩انظر: الوسيات )( 2)
 (.٢١/١18انظر: النهاية )( 2)
 (.٢1/١8١(، البيان )2/٢١٩الوسيات ) (،٢١/١18انظر: النهاية )( 1)
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نه كافر مبا جاء قطع أبأن من حكمنا حبل مناكحته من اليهود يُ  لـمواع :قال اإلمام
وهم كافرون ، موسى عليه السالم؛ فإن من دينه اإلميان بعيسى ودمحم عليهما السالمبه 

اليهودي  ولو كان .ناكحةلـم[ ال يؤثر يف حترمي ا/ب25هبما لكن هذا النوع من الكفر ]
 .(1)مث أدرك النيب عليه السالم آلمن به ال حمالة، بعثلـممتمسًكا ابلدين احلق قبل ا

 فإن من شرعهم اإلميان مبحمد عليه السالم.، وما ذكره جيري يف النصارى أيًضا

ُيفُاالنتقالُمنُدينُإىلُدينُُالفصلُالثالث
أن  :نتقال إماواال، هذا الفصل ليس له اختصاص هبذا الباب لكن له تعلق به

، أو ابلعكس، أو من دين حق إىل دين ابطل، يكون من دين ابطل إىل دين ابطل
واألول إما أن يكون من دين يقر عليه إىل دين يقر ، والثالث اإلسالم، والثاين الردة

 .(2)أو إىل دين ال يقر عليه أو ابلعكس، عليه

 :وفيه صور، عليهأن ينتقل من دين يقر عليه إىل دين يقر  األول: الضرب

 :(3)أو تنصر يهودي فقوالن، أحدها: أن يكون مثله كما إذا هتود نصراين

وهو  :واثنيهما .وصححه القاضي أبو حامد والبغوي، يقر عليه ابجلزية :أحدمها
 .ال، اوردي والرافعيلـماألظهر عند ا

، يقرفعلى األول ، أو ملل متفرقة، وبنامها مجاعة على أن الكفر كله ملة واحدة
 .(4)وعلى الثاين ال

وإن كان االنتقال من امرأة حل ، يقر حلت ذبيحتهفإن قلنا: وفيه كالم للرافعي 

                                         
 (.٢١/١2٠انظر: النهاية )( ٢)
 (.2/٢1٠انظر: الوسيات )( ١)
  .(1/٢1٠(، الروضة )8/8٢(، العزيز )2/18٢(، التهذيب )٩/١1٠نظر: احلاوي )ا( 1)
 انظر: الـمصادر السابقة.( 1)
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حتل  لـمال يقر  وإن قلنا:، يتأثر النكاح به لـم لـمولو كانت يف نكاح مس، نكاحها
ة ترتد فتتعجل لـمسلـمفهي كا لـمولو انتقلت يف نكاح مس، رأةلـموال نكاح ا، ذبيحته

 .(1)وعلى هذا فقوالن، هويتوقف إىل انقضاء العدة بعد، قة قبل الدخولالفر 

 :(2)وجهان وقيل:

 .تقبل منه لـمفلو عاد إىل الذي انتقل عنه ، ال يقبل منه إال اإلسالم :أصحهما

، على القول األول فإن امتنع من اإلسالم، واثنيهما: يقبل فتحل ذبيحته ونكاحها
 :(3)فقوالن، وأصر على ما انتقل إليه، الثاينمنه والعود إىل دينه على  وأ

مث هو حرب ، كمن نبذ العهد  منهأمبأنه يلحق ، وهو الظاهر عند اإلمام :أشبههما
 .(4)إن ظفران به قتلناه أو أسرانه، لنا

 .(5)رتدلـمأنه يقتل كا، اورديلـموقطع به ا :واثنيهما

من اإلقامة إال بقدر  ميكن ملـوعلى األول قال اإلمام: إن كان له مال بغري احلجاز 
 .(6)فإن أبطأ فأكثر ما يؤجل للخروج أربعة أشهر، ما جيمع ماله

كما لو انتقل يهودي أو نصراين إىل ،  [ دون األول/أ26أن يكون ] الثانية:
 :(7)ففي تقريره ابجلزية طريقان، جوسيةلـما

 والثاين: أنه على القولني.، نعلـمأحدمها القطع اب

                                         
 (.8/8٢انظر: العزيز )( ٢)
 (. 1/٢1٠(، الروضة )8/8٢انظر: العزيز )( ١)
 انظر: الـمصادر السابقة. ( 1)
 (.٢١/١2٢انظر: النهاية )( 1)
 (.٩/١1٢انظر: احلاوي )( 2)
 (.٢١/١2٢: النهاية )انظر( 2)
 (.1/٢1٠(، الروضة )8/8٢انظر: العزيز )( 1)
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وال جييء هنا ، فيه القوالن، منه بعوده إىل دينه األولل نقنع فه، يقرال  فإن قلنا:
ألان لو قبلنا منه غري دينه ، القول الثالث أنه يقبل منه اإلسالم أو التهود أو التنصر

فإن أصر عليه ففي ، فالتفريع على أنه ال يقر عليه، لقبلنا منه الدين الذي انتقل إليه
 . (1)القوالن منهأمبمثله وإحلاقه 

، حيل نكاحها لـمل امرأة قِ نتلـموإن كان ا، بتمجسه ل ذبيحتهحتوعلى كل حال ال 
ووقفت بعده على انقضاء ، عجلت الفرقة قبل الدخولت لـمولو انتقلت يف نكاح مس

ت فيها أو عادت إىل ما كانت عليه وقنعنا به دام النكاح وإال ابن لـمالعدة؛ فإن أس
 . (2)لحصول الفرقة من وقت االنتقا

فهو كما ، جوسيةلـمفإن كانوا ال يعتقدون جواز نكاح ا، إن كانت يف نكاح كتايبو 
 .(3)الـمأس إذاه وإن اعتقدوا جوازه أقررانمها علي، لـمسلـميف ا

كما لو هتود جموسي أو تنصر ففي التقرير ،  نتقل إليه فوق األوللـم: أن يكون االثالثة
 .(4)وال نكاحها مطلًقا، بيحتهل ذحتوالتفريع كما مر وال ، القوالن

كما  ،: أن ينتقل من دين ابطل ال يقر عليه إىل دين ابطل يقر عليهثاينالضرب ال
 .(5)وال يقبل منه إال اإلسالم، أو متجس وثين فال يقر عليه، أو هتود، لو تنصر

كما  ،أن ينتقل من دين ابطل يقر عليه إىل دين ابطل ال يقر عليه الضرب الثالث:
يقنع منه ابإلسالم أو العود إىل دينه  (2)]وهل[، ثن يهودي أو نصراين فال يقر عليهلو تو 

                                         
 (. 1/٢1٠(، الروضة )8/8١انظر: انظر: العزيز )( ٢)
 (.8/8١انظر: العزيز )( ١)
 (. 1/٢1٠(، الروضة )8/8١انظر: العزيز )( 1)
 انظر: الـمصادر السابقة.( 1)
 (. ٢1٢-1/٢1٠(، الروضة )8/8١انظر: العزيز )( 2)
 األصل: )فال(، واملثبت من )ز( وهو الصواب. يف (2)
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 .(1)فيه القوالن، أو ال يقنع إال ابإلسالم خاصة، األول

وقول اثلث: أنه يقنع منه بدين يساوي دينه األول؛ فإن كان نصرانًيا قنع منه 
اين إذا متجس يقر عليه جييء على قولنا أن النصر  قنع منه ابلتنصر ايأو يهود، تهودابل

 .(2)قول رابع أنه يقنع منع ابلتمجس حكاه الطربي

، انفسخ النكاح إن كان قبل الدخول، لـمولو كان هذا االنتقال من كتابية حتت مس
أو إىل اإلسالم ، أو إىل دينها األول، فإن رجعت فيها إىل اإلسالم .ووقف إن كان بعده

 .(3)وإال ابن الفراق، األول على الثالث دام النكاحأو إىل مثل دينها ، على الثاين

، [ مبا كان عليه القوالنب/26ويف القناعة منه ]، يقر عليه لـمن جموسي توثولو 
 .(4)تقدمة أن نقنع منه ابلتهود أو التنصرلـموقياس القول الثالث يف الصورة ا

، اليت يف األولوضابط مسائل الباب أن االنتقال من ابطل إىل ابطل يبطل الفضيلة 
أان يف هذه  لـمواع ويبقى ما اشرتك فيه الدينان من الفضيلة.، ثبت فضيلة يف الثاينيوال 

فإن عاد ، مره ابإلسالم خاصةأنسائل ال أنمره ابإلسالم أو العود إىل األول؛ لكن لـما
 .(5)؟إىل دينه هل يكف عنه

والعياذ  لـمأن يرتد مس وذلك، النتقال من الدين احلق إىل الدين الباطلا الثالث:
على ما سيأيت  أىب قُتلوال يقبل منه إال اإلسالم؛ فإن ، فال يقر على ما انتقل إليه، ابهلل

فال ، ذكرا أو أنثى، حيبط سواء كان حرًا أو عبًدا لـموإن عاد ، (6)وحبط عمله، يف اببه

                                         
 (. 2/18٢(، التهذيب )2/٢1٠انظر: الوسيات )( ٢)
 (. 1/٢1٢(، الروضة )8/8١انظر: العزيز )( ١)
 انظر:الـمصادر السابقة. ( 1)
 انظر: الـمصادر السابقة.( 1)
 (.8/81(، العزيز )2/٢1٠انظر: الوسيات )( 2)
 (.1/2(، الـمجموع شرح الـمهذب )1/١18)(، احلاوي 2/٢2٩انظر: األم )( 2)
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 .(1)وال للكفار، نيلـمسلـمال ل، رتدةلـمرتد وال الـميصح نكاح ا

وإن  ، ارتدَّ أحد الزوجني يف دوام النكاح؛ فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقةولو 
وإال ابن وقوع ، فإذا اجتمعا على اإلسالم يف العدة استمر النكاح .كان بعده وقف

جيز وطؤها؛  لـموحيث قلنا: ابلوقف ، وكذا احلكم لو ارتدا مجيًعا، الفرقة من حني الردة
هر كالم لـمويف وجوب ا، ومها عداتن من واحد، وجبت العدة دون احلد ئفإن وط

وكذا لو أسلم الكافر وحتته جموسية أو وثنية أو غريمها ممن ال جيوز للمسلم  .(2)أييت
نكاحها من الكافرات فتخلفت هي فإن كانت قبل الدخول تعجلت وإن كان بعده 

ه هذا على انتظر فإن اجتمع على اإلسالم يف العدة أقرا وإال تثبت الفرقة إبسالم
املذهب املشهور يف حترمي نكاح اجملوسية وأما على القول حبلها فإن كانت هي املسلمة 
فكذلك احلكم وإن كان هو املسلم دام نكاحه وكذا لو أسلمت كافرة وأصر الزوج على 

  أي كفر كان.كفره 

سيس لـماستمر النكاح سواء كان قبل ا، الزوجان الكافران أي كفر كان لـمولو أس
 .(3)و بعدهأ

وفسرها القاضي بقوله ، إلسالم دون أوهلااة لـمآبخر ك رتتيبعية واللـمواالعتبار يف ا
فأما الكتايب فإمتام إسالمه بقوله: وأن حممًدا رسول ، وهو حممول على الوثين، إال هللا

 .(4)هللا

هما أو أحدمها قبل ي[ أبو /أ27] مالسإف، ولو زوج الكافر ابنته الصغرية بصغري
أبو الزوج  لـموأس، ولو زوج ابنه الصغري ابلغة، كإسالم الزوجني أو أحدمها،  وغهمابل

                                         
 (.2/1٢2(، التهذيب )2/٢1٠انظر: الوسيات )( ٢)
 (. ٢1١-1/٢1٢(، الروضة )81-8/8١انظر: العزيز )( ١)
 (.1/٢2٢(. وعليه اإلمجاع. انظر: الـمغين البن قدامة )2/٢1٢انظر: الوسيات )( 1)
 .(11٩٠اب(، رقم الرسالة: ) بتحقيق الباحث )ايمادو 1٩1انظر: الـمطلب العايل ص ( 1)
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  .(1)وتوقف فيه الرافعي سالم الزوجإقال البغوي: بطل النكاح لتأخر ، رأة مًعالـموا

 .(2)ت عقب إسالم األب بطل أيًضالـموإن أس: القاضي والبغوي وقال

  التفريع:

طلقها  لوف، ا إىل اإلسالم يف العدةمال يف اجتماعهوانتظران احل، حيث وقفنا النكاح
، أو بغري عوض فالطالق موقوف؛ فإن اجتمعا على اإلسالم ابن وقوعه، فيها بعوض

وقال: ال يقع ، ومنهم من جعل وقوعه على قول وقف العقود .وإال فال، ويعيد من حينه
فبان ،  حياتهظاانًّ  هثِ مورّ  أعتق عبدَ وأجرامها فيما إذا ، وإن اجتمعا عليه فيها، يف قول

 . (3)وإال فهو كما لو طلق، ظاهرًا ذهب األول ولولـموا، ميًتا كنظريه يف البيع

 لـموإن ، ولو قذفها؛ فإن اجتمعا على اإلسالم يف العدة العن لدفع احلد أو التعزير
إن كانت هي  رعزَّ تُ و ، تخلفلـمد إن كان هو ايالعن وحيَُ  لـما جيتمعا عليه فيه

ولو سبق الزوج إىل اإلسالم والزوجة غري كتابية فنكح يف العدة أختها اليت  .(4)تخلفةـملا
جيوز نكاحها أو أربعا سواها مل يصح وكذا لو كان طلقها يف الشرك طلقة مث أسلم 
ونكح هؤالء يف العدة وخرجه بعضهم على قويل وقف العقود فإن قلنا ابلتوقف توقفنا 

حهن وإن أصرت ابن صحته وللرافعي فيه كالم ولو فإن أسلمت تبني بطالن نكا
أسلمت الزوجة أوال ونكح الزوج يف ختلفه أختها الكافرة فإن كان بعد انقضاء عدة 

 السابقة دام نكاح الثانية وإن كان قبله فله أن خيتار واحدة منهما.

، ة تنصرتلـمسلـمول، تلـمفقال للذمية: أس، ة وذميةلـمرجل حتته مس فرع:
ة: عدت إىل لـمسلـموقالت ا، وإن صدقتاه، فإن كان قبل الدخول ابنتا .فأنكرات

                                         
 (.2/1٩٠انظر: التهذيب )( ٢)
 (.1٩١-2/1٩٢انظر: التهذيب )( ١)
 (. 1/٢11(، الروضة )8/88انظر: العزيز )( 1)
 (.8/88انظر: العزيز )( 1)
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 .(1)اإلسالم استمر النكاح بعد الدخول

ويف حل ، (2)واآلخر وثين يقر ابجلزية على الصحيح، من أحد أبويه كتايب :فرعُاثن
مناكحته ومناكحة من أحد أبويه كتايب واآلخر جموسي ينظر؛ فإن كان الكتايب األول 

 :(3)النفقو 

 .(4)هاوردي مقابللـموصحح ا. أصحهما أهنا ال حتل

يقتضي طرد  ردوكالم الرافعي يف اجمل، (5)يصح قواًل واحًدا لـم موإن كان الكتايب األ
وحكم حل الذبيحة حل حكم ، (6)[ عليه/ب27لكنه مستدرك ]، القولني فيه

فذلك ، وجزمنا يف الثانية، ناكحة على أحد القولني يف األوىللـمناكحة وحيث منعنا الـما
فعن الشافعي ، ما إذا بلغ وتدين بدين الكتايب من أبويهأف، (7)تولد بينهمالـميف صغر ا

 .(8)أنه حتل مناكحته وذبيحته

ومحل ، ومنهم من استصحب احلكم قبل البلوغ، ته قوالً أثبواختلفوا فيه فمنهم من 
واختار التهود أو ، نًيا فبلغواآلخر نصرا، أحدمها يهودايً  [كان]النص على ما إذا 

 .(9)التنصر

وإن اختار ، تولد بني كتايب وجموسية؛ فإن اختار دين أبيه أقر عليهلـموإذا بلغ ا

                                         
 انظر: لـم أقف عليه.( ٢)
 (.8/81العزيز )انظر: ( ١)
 (.82-8/81(، العزيز )11٩-2/118التهذيب )انظر: ( 1)
 (.٩/1٠٠احلاوي الكبري )ظر: ان( 1)
 (.٢١/181(، هناية الـمطلب )٩/1٠1انظر: احلاوي الكبري )( 2)
 (. ٢11-1/٢1١(، الروضة )82-8/81انظر: انظر: العزيز )( 2)
 ( ٢١/١11انظر: هناية الـمطلب )( 1)
 (.2/11٩(، التهذيب )2/٢٠انظر: األم )( 8)
 (.2/٢1٢انظر: الوسيات )( ٩)
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 .(1)جوسلـما جوسية قال القفال: يقر وجيري عليه حكملـما

إذا أثبت له حكم اليهود يف صغره يف الذبيحة  :وحيتمل أن يقالقال اإلمام: 
ويقر  ، من التمجس إذا منعنا الكافر االنتقال من دين إىل ديننعه من، ناكحةلـموا

 .(2)كيهودي متجس وتبعه الغزايل

ُخامتة:ُ

 :حكم الولد احلادث بني أبوين خمتلفي احلكم على أربعة أقسام :اورديلـمقال ا

 وذلك أربعة: ، قسم يلحق فيه أببيه دون أمه

 .يةالنسب واحلرية إذا كان من أمه والوالء ومقدار احلر 

 وذلك شيئان:، وقسم يلحق فيه أبمه دون أبيه

  .لك؛ فإنه يكون ملًكا لسيدها دون سيد أبيهلـمالرق واحلرية وا

 .وقسم يلحق فيه أبشرف األبوين وهو اإلسالم

 .(3)ناكحة انتهىلـموهو إابحة الذبيحة وحل ا، وقسم اختلف قول الشافعي فيه

 .(4)طريقوكذا يف مقدار ديته يف  ثنيةأمه و وكذا يف عقد الذمة إذا كان أبوه كتابًيا و 

  

                                         
 (. 1/٢11(، الروضة )8/81)انظر: العزيز ( ٢)
 (.2/٢1٢(، الوسيات )٢١/1٠8انظر: النهاية )( ١)
 (.٩/1٠2انظر: احلاوي )( 1)
 .(11٩٠بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة: ) 1٠١الـمطلب العايل ص انظر: ( 1)
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ُاببُنكاحُاملشركات
 :وفيه خسة فصول

ُ.ُُيفُحكمُأنكحةُالكفارُالفصلُاألول
وإذا أسلم الزوجان مل يؤاخذوا بشرائط اإلسالم إن مل يقرتن بشيء من مفسدات 

داء النكاح وال ابإلسالم، وكان احلال حبيث جيوز ابت (٢)[الكفر]النكاح ابلعقد الواقع يف 
  .(2)عليه رحينئذ، وهو مستمر مقر 

وكان حبيث جيوز ابتداء النكاح فيه قررانمها  ،ابلعقد دون اإلسالم فسدوإن اقرتن امل
أو  ،وال شهود، وكما لو أجرب غري األب واجلد ،كما لو نكحها بغري ويل  ،عليه أيًضا

م يعتقدون جواز ذلك؛ [ وه/أ28]/ع بالرا (3)أجربت الثيب أو راجع الرجعية يف القرء
وكما لو تزوجها يف عدة غريه، وأسلما بعد انقضاء العدة،  ،ألن نكاحها اآلن جائز

أو بعد  ،وأسلما بعد انقضاء مدته ،وكما لو نكحها بشرط اخليار هلا أو ألحدمها
 .(4)إسقاطه

أهنما ال يقران إذا أسلما بعد انقضاء العدة؛ ألهنا ال تنقضي إذا كانت  :وفيه وجه
 .(5)عاشرهايحتت زوج 

أو  ،كما لو أسلم على حمرمة بنسب  ،وإن كان املفسد مقاراًن حبال اإلسالم مل يقرا
ل أن يدخل هبا بق ثالاثأو مصاهرة كعمته وزوجة أبيه، وكما لو نكح مطلقته  ،رضاع

                                         
 ( واملثبت من )ز( وهو األنسب.كفاريف األصل: )ال(٢)
 (.2/٢11انظر: الوسيات )( ١)
-٢/21انظر: املصباح ) .ض، فهو من األضداديعلى الطهر واحل ءة اللغة: يطلق القر مأئ قال( 1)
 (.٢/12٠(، جممل اللغة )21
 (.1/٢21(، أسىن املطالب )1/٢12، روضة الطالبني )(2/٢11الوسيات )انظر: ( 1)
 (.٩/١٩1انظر: احلاوي الكبري )( 2)
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سواء كانت  ،زوج آخر، وكما لو تزوج امرأة يف عدة غريه وأسلما قبل انقضاء العدة
 .(1)كاح أو وطئ شبهةالعدة عن ن

وفصل العبادي فقال: إن كانت يف عدة زوجية فاحلكم كذلك، وإن كانت يف عدة 
وكذا لو نكحها بشرط اخليار فأسلما قبل انقضاء مدته  شبهة أقرا على النكاح ءوط

أو  التأقيتوكذا لو نكحها مؤقتا واعتقدوا صحته وكونه مؤقتا وأسلما قبل انقضاء مدة 
 .(2)وه مؤبدا أقروا عليه بعده وإن اعتقد

، والصحيح (3)قال القفال: ال نقرهم عليه، ولو غصب كافر امرأة، واعتقدوه نكاًحا
 . هذا يف حق احلربيني ،(4)أهنم يقرون عليه نصوينسب إىل ال

ولو  .(5)واملستأمنون كاحلربيني ،إذا فعلوا ذلك فال يقرون عليه ،أما أهل الذمة
وهو صحيح عندان أقررانه، ولو كان فاسًدا عندان أيًضا مل ا ه فاسدنكحها نكاًحا اعتقدو 

  .(6)نقرهم، وفيه احتمال لإلمام

بني أن يكون مقاراًن  ،وال فرق يف املفسد املقارن لإلسالم يف العدة ومدة اخليار
 ،والبغوي ،واتبعه اإلمام ،كذا قاله الصيدالين  .أو إلسالم أحدمها ،إلسالمهما مًعا

 وقال القاضي إذا مل يقرتن إال إبسالم أحدمها فال يرفع النكاح. .(7)والغزايل عليه

                                         
 (.8/٩٠)(، العزيز 2/٢11انظر: الوسيات )( ٢)
 .(11٩٠بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة: ) 1١٠انظر: املطلب العايل ص ( ١)
 (.2/2٩انظر: األم )( 1)
 (. ٢١/1٠1انظر: هناية املطلب )( 1)
 (8/٩٢انظر: العزيز )( 2)
 .(2/٢11الوسيات )(، 1٠8-٢١/1٠1انظر: هناية املطلب )( 2)
، العزيز (2/٢11(، الوسيات )2/1٠1التهذيب ) (،1٠8-٢١/1٠1هناية املطلب )انظر: ( 1)
(8/٩٠.) 
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طئت : إذا وُ (1)األوىل أما املفسد الطارئ بعد العقد املقرتن ابإلسالم ففيه مسائل:
فوطئت بشبهة يف العدة مث  ،الزوجة ابلشبهة وأسلم الزوجان مًعا أو أسلم الرجل

مث أسلم الزوج قبل انقضاء  ،التوقف طئت بشبهة يف زمنأو أسلمت املرأة فوُ  ت،أسلم
.وقال القفال وآخرون: (2)النكاح على املشهور الصحيح املنصوص خالعدة مل ينفس

  .[/ب28] (3)ينفسخ

سالم أحد الزوجني إذا تقدم إسالم إواستشكل القفال عروض عدة الشبهة؛ ألن 
فيما إذا  هوصور  ء،فهي متقدمة على عدة الوط ،اآلخر كانت املرأة يف عقد النكاح

  .(4)أحبلها فوطئ الشبهة، فإن عدة الشبهة مقدم حينئذ فيندفع النكاح

وصورها األصحاب كما تقدم؛ فإنه ال يتيقن حرماهنا يف عدة النكاح؛ ألن املتخلف 
لو أسلم قبل انقضاء العدة دام النكاح، وبني أن املاضي كان من عدة الشبهة، وبىن  

وهو أن  ،سائل هذا القسم على أصل يف البابكثريون هذه املسألة وغريها من م
وفيه  ؟االختيار واإلمساك ابلعقد اجلاري يف الكفر جار جمرى االستدامة أو االبتداء

 :(5)قوالن

هذا فإنه صحح يف األصل املذكور أنه مبنزلة أيىب الثاين وكالم الرافعي  :أصحهما
 يقتضيه جمرى االبتداء االبتداء، وجعل املشهور يف املسألة أنه ال يندفع وجراين

 .(6)اندفاعه

                                         
  يف )ز(: األول.( ٢)
 (.1/٢11(، الروضة )٩1-8/٩١انظر: العزيز )( ١)
 انظر: املصادر السابقة.( 1)
 (.1/٢11(، الروضة )٩1-8/٩١انظر: العزيز )( 1)
  .(11٩٠بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة: ) 1١٩ انظر: املطلب العايل ص ( 2)
 . (٩1-8/٩١العزيز ) انظر:( 2)
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فاملذهب  ه،ا معت أسلم وأسلمتبا، مثأو مر  ،الثانية: لو نكح حرة وأمة دفعة واحدة
وخرجه مجاعة منهم القاضي على القولني  .(1)ويبقى نكاح احلرة ،أنه يندفع نكاح األمة

 . (2)يف أن اإلسالم جيري جمرى ابتداء النكاح أو استدامته

 .وجعلنا له حكم االستدامة أقرران نكاحهن ،ءاكان حتته أربع إموعلى هذا لو  
ت العدة أو مجع ،أنه مهما أسلم الكافر وحتته أمة فأسلمت معه ،واحلاصل للفتوى

وإن كان ممن  ،، فإن كان ممن حيل له نكاح اإلماء أمسكها هما وهي مدخول هباإسالم
 .(3)اندفع نكاحها ،نتمنا من العأو أ ،أو حتته حرة ،ال حيل له نكاحهن لكونه موسرًا

وأسلم اآلخر يف العدة فالنص أن له إمساكها  ،الثالثة: لو أسلم أحد الزوجني وأحرم
فله اختيار  ،مث أسلمن وهو حمرم ،يف حالة اإلحرام، وكذا لو أسلم وحتته أكثر من أربع

ومنهم من املذهب،  ىكما يف العدة الطارئة، وكما جتوز الرجعة يف اإلحرام عل  ،أربع
خرجه على القولني يف أن التقرير عند اإلسالم جار جمرى ابتداء النكاح واستدامته، 

  .(4)ومنهم من قطع ابملنع وأنكر النص

  .(5)وقال القفال: فحصت عنه يف كتب الشافعي فلم أجده

فإن  ،[ ولو أسلم أحدمها بعد الدخول، وارتد فاملذهب واملشهور أنه ينظر/أ29]/
خر حىت انقضت العدة من وقت اإلسالم ابنت ابإلسالم، وإن أسلم توقفنا؛ مل يسلم اآل

فإن عاد املرتد إىل اإلسالم قبل انقضاء مدة العدة استمر النكاح، وإال حصلت الفرقة 

                                         
  (.2/21انظر: األم )( ٢)
 (. 1/٢18(، الروضة )٩١-8/٩٢انظر: العزيز )( ١)
 انظر: املصدرين السابقني. ( 1)
 (.1/٢11(، الروضة )8/٩1انظر: العزيز )( 1)
  (.8/٩1(، العزيز )٢١/١٩2انظر: هناية املطلب )( 2)
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وحكى القفال قوالً  (2)الف حكم االستدامة فيها حكم االبتداءخيوالردة  (1) من يومئذ
وعلى األول لو أسلم وحتته أكثر من العدد  جنيأن النكاح يندفع إبسالم أحد الزو 

الشرعي وارتد، مث أسلمت النسوة يف العدة أو أسلم وأسلمن معه، مث ارتد قبل االختيار 
أن خيتار أربًعا منهن يف الردة؛ فإن عاد إىل اإلسالم يف العدة فله االختيار  زمل جي

 .(3)حينئذ

 أسلمتوماتت أو ارتدت مث  الرابعة: لو أسلم على حرة وأمة فأسلمت احلرة،
 (4)سالمإن احلرة عند اويكفي يف اإلبطال وجد ،فاملنصوص أنه يندفع نكاح األمة ،األمة
 .الزوج

مث تلف ماله وأسلمت األمة وهو معسر فاملنصوص  ،وهو موسر ةولو أسلم وحتته أم
  .(5)إذا قارن إسالمهما مًعا يؤثر اليسار يف دفعهأنه يستقر النكاح وإمنا 

جوابه من كل واحدة إىل األخرى وجعلهما نقل منهم من  ،لألصحاب طريقانو 
 :(6)على قولني

 .عترب اقرتان املانع فيهما إبسالمهما مًعايأنه  :أحدمها

  .انه إبسالم أحدمهارت قاب ىواثنيهما: أنه يكتف

 وقرر األكثرون النصني.

                                         
  (.8/٩1يز )(، العز 2/٢1٢انظر: الوسيات )( ٢)
  (.22-2/21انظر: األم )( ١)
  (.1/٢11(، الروضة )8/٩1انظر: العزيز )( 1)
 يف )ز(: استالم.( 1)
  (.1/٢1٩(، الروضة )2/٢11انظر: الوسيات )( 2)
 (.8/٩2انظر: العزيز )( 2)
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إذا أسلم وهو مها فدون إسال يعسر مقارنة املفسد إلسالم الزوج: (1)وقال البلخي
ولو انعكس فأسلم وهو  ،إسالمها اندفع النكاح قبلمث تلف ماله وصار معسرًا  ،موسر
اثلث طريق سر فله إمساكها نظرًا إىل وقت إسالمها، وهذا و مث أسلمت وهو م ،معسر
 .(2)اإلمام وارتضاه الغزايل َضعَّفه

فصل وكثري من مسائل  ينبين عليهما مسائل الاثننياخلامسة: اختلف األصحاب يف 
 .الباب

جمرى ابتداء  ري يف الكفر جاار أن التقرير على اإلسالم على العقد اجل :أحدمها
 .(3)وفيه قوالن مستنبطان من كالم الشافعي ؟النكاح أو جمرى استدامته

فيه أحد  ضإطالقهما غري سديد، وهو مرتدد بينهما ال يتمح :وقال الغزايل
 .(4)احلكمني

 ةحيإن قلنا: أنكحة الكفار صح :يل على األصل الثاين، فقالوبنامها املتو 
 .(5)[ ابطلة فهو كاالبتداء/ب29]/وإن جعلناها  ،فاإلمساك استدامة

ضي أن يكون حرماهنا جمرى االستدامة أظهر؛ تواعرتض عليه الرافعي أبن هذا يق
، وصحح الغزايل أنه  (6)واملشهور أنه كاالبتداء ،فإن الصحيح صحة أنكحتهم

                                         
ي دمشق يف خالفة املقتدر ابهلل، من ، قاضهو: أبو  ي، زكراي بن أ د بن  ي البلخي( ٢)

هــ. انظر: طبقات الشافعية الكربى 11٠أصحاب الوجوه، وله اختيارات غريبة، مات سنة 
 (.٢/٢٢٠(، طبقات ابن شهبة )١٩8/1)
 (.2/٢12(، الوسيات )٢١/1٢2انظر: هناية املطلب )( ١)
  (.2/21انظر: األم )( 1)
 (.2/٢12انظر: الوسيات )( 1)
 (.8/٩١عزيز )انظر: ال( 2)
 انظر: املصدر السابق.( 2)
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 .(1)كاالستدامة

األصل الثاين: يف صحة أنكحة الكفار الواقعة يف الكفر حربيني كانوا أو ذميني 
 :(2)طرق

 .قطًعا هو ابطلٌ و  .(3)وقال الغزايل: أقوال ،فيه ثالثة أوجه :أحدها 

  .(5)هو ظاهر املذهب :(4)ليموقال سُ 

 .(6)أهنا صحيحةأصحها و 

وما مل  ،كانوا يقرون عليه منها تبني صحتهفإذا أسلموا فما   ،أهنا موقوفة :والثالث
ا يتبني صحة مهاحدإواختار يف اإلسالم  ،يقرون عليه تبني فساده حىت لو نكح أختني

 .(7)نكاح املختارة وفساد نكاح األخرى، واختاره ابن احلداد والقفال

اخلالف يف أنكحتهم اليت حيكم بفسادها لو  هذاالقطع بصحة أنكحتهم. و  :والثاين
فهي صحيحة قطعا كما إذا زوج الكتايب العدل يف  ةيحالصحت يف اإلسالم أما وقع

                                         
  (.1٠٠-١٩٩انظر: البسيات ص )( ٢)
  (1/٢2٠(، الروضة )8/٩1(، العزيز )٢١/١81انظر: هناية املطلب )( ١)
  .١٩2انظر: البسيات ص( 1)
ألديب، املفسر. اشتغل يف أول ، الفقيه، اهو: أبو الفتح، ُسليم بن أيوب بن ُسليم الرازي( 1)

عمره ابلنحو، واللغة، والتفسري، واملعاين، مث ابحلديث، مث الزم الشيخ أاب حامد اإلسفراييين، وله 
عنه التعليقة املشهورة، وله من التصانيف أيضا: اجملرد، والفروع، وغريحا، تويف غرقا يف حبر القلزم 

(، طبقات ابن شهبة ١/1٩1وفيات األعيان ) (،٢/١1٢هــ. انظر: شذيب األمساء )111سنة 
(٢/١١2-١١2.) 
بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة:  121انظر: املطلب العايل ص  قاله يف اجملرد( 2)
(11٩٠). 
 (. ٩/1١٩(، البيان )2/٢12(، الوسيات )٩/1٠٢انظر: احلاوي الكبري )( 2)
  (.1/٢2٠(، الروضة )8/٩1انظر: العزيز )( 1)
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دينه موليته حبضور عدلني مسلمني ابلصفة املعتربة والشروط مع انتفاء املوانع على 
املذهب أن الكافر اليلتحق ابلفاسق أو مل يكن الويل كتابيا أو مل حيضره شاهدان 

 مسلمان فهو حمل اخلالف.

أن النصوص منزلة على اختالف  ،نسبه املاوردي إىل اجلمهور لثوالطريق الثا
فنصه على صحتها حممول على ما كان منها صحيًحا يف اإلسالم لوجود  ،األحوال

قد فيه شرط ووجد فموانعه، ونصه على أن فسادها حممول على ما  (1)شرائطه وانتفاء
د فقما انتفت عنه املوانع، و على أهنا موقوفة حممول على  نصهفيه مانع، فال يقر عليه و 

قول يقول بصحته، و يذا ال هلشهود أو اللفظ اخلاص فقد الويل أو الكفيه الشروط  
 .(2)ابلتقرير عليه

 فروع: ويتفرع على األصل الثاين

واليت . إن كان صحيًحا ،نكاحها بعد اإلسالم هلا املهر املسمى قررتاليت ي األول:
فإن قلنا: بفساد أنكحتهم أو ابلتوقف . اخلالفيندفع نكاحها ابإلسالم ينبين على 

وإن قلنا:  فال مهر هلا إن مل يكن دخل هبا، وإن كان دخل هبا فلها مهر املثل. ،فيها
إن كان االندفاع إبسالم  ،الصحيح فإن مل يكن دخل هبا فلها نصف املسمى ،بصحتها

وجب  ،يًئافلها نصف مهر املثل؛ فإن مل يسم ش اسداالزوج، وإن كان املسمى ف
 . (3)[ املتعة/أ31]/

وإن كان االندفاع إبسالمها فال مهر هلا مطلًقا على املذهب، ومنهم من أثبت 
 .(4)وإن كان قد دخل هبا، وجب هلا املسمى الصحيح ،أن هلا نصفه :قوالً 

                                         
 يف )ز(: انتقال. (٢)
  (.٩/١22انظر: احلاوي الكبري )( ١)
 (. 1/٢2٢(، الروضة )٩٩-8/٩8انظر: العزيز )( 1)
  (.1/٢2٢(، الروضة )٩٩-8/٩8انظر: العزيز )( 1)
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 ،وعد القفال من صور االندفاع ما لو نكح املشرك حمرًما، مث أسلم قبل الدخول
وقال اإلمام ال شيء هلا مطلقا  لى القولني يف صحة أنكحتهموجعل وجوب املهر ع

وقال ال نقول انعقد العقد عليها مث اندفع ابإلسالم والتفريع املتقدم مفروض يف األخت 
 .(1)املفارقة من األختني ويف الزائدة على األربع 

فاسدة  فإن قلنا: أنكحتهم ،مث أسلم أو أسلما ،إذا طلق الكافر زوجته ثالاثً  الثاين:
 ،إلمام، وإن قلنا: بصحتهااوال يتوقف نكاحها على حملل، واستشكله  ،مل يقع الطالق

وأصاهبا وطلقها مث  ،ف نكاحها على احمللل، فلو نكحت يف الشرك زوًجا آخرقتو وقع و 
اليت طلقها  الذميةَ  الكافرِ  ءوطبزوجها، ولذلك حيصل التحليل تأسلمت وأسلم جاز له 

 .(2)ا كان أو ذمًيا كما مراملسلم ثالاًث حربيً 

ري خيُ  ،ا ثالاًث، مث أسلم وأسلمتاموطلقه ،لو نكح أختني :قال ابن احلداد الثالث:
 ،يهاعلالطالق  فدون ،نكاحها (3)ابنفإذا اختار إحدامها  ،بينهما كما لو مل جير طالق

نصف  ألخرىلو  .وال حيتاج فيها إىل احمللل ،واندفعت األخرى ،حللمبل له إال حتوال 
  .(4)املهر إن جرى اإلسالم قبل الدخول؛ فإن مل يسميا شيًئا فاملتعة

فإن قلنا: بصحة  هذا ينبين على األصل املتقدم. :وقال الشيخ أبو علي وغريه
الطالق فيهما، وليس له نكاح واحدة منهما  فدأنكحتهم فال حاجة إىل االختيار بل ين

 وال حاجة إىل احمللل يف واحدة منهما. ،القوإن قلنا: بفسادها مل يقع الط إال مبحلل.
وإن قلنا: ابلتوقف وله اختيار أيتهما شاء وال مهر لغري املختارة إن مل جير دخول، 

كما مر إال يف املهر فإان ال   ومثله يف أنكحتهم إىل التوقففاحلكم كما قال ابن احلداد، 

                                         
  (.٩٩-8/٩8انظر: العزيز )( ٢)
  (.٢2٢-1/٢2٠(، الروضة )8/٩8انظر: العزيز )( ١)
  يف )ز(: ثبتت.( 1)
 (. 8/٩٩(، العزيز )٢١/١٩ب )انظر: هناية املطل( 1)
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تبني اندفاع نكاح املندفعة ألان على التوقف ي ،وجب شيًئا لغري املختارة قبل الدخولن
وجوابه يف املهر يناقض جوابه يف ، على ظاهره إجراءهابإلسالم فقوله: ال يستقيم 

 .(1)التخيري

على القول أبنه يتبني ابالختيار صحة  :ونص القاضي أبو الطيب وابن احلداد فقاال
  .(2)[ أخرجها من صحة نكاحها ابختياره/ب31] /نكاح املختارة جيب هلا ألنه

 .(3)قال ابن الصباغ: وليس بصحيح؛ ألان ألزمناه االختيار ليتبني به صحة النكاح

قدم إسالمه أو إسالمها على تولو  ،وجزم الشيخ أبو حامد أبنه ال شيء للمفارقة
 .(4)الطالق

وكذا احلكم لو أسلم هو دوهنما أو أسلما يتخري أيضا ووافقوه عليه قال ابن احلداد: 
بصحة  فإن قلنا: ،أسلمواثالاث مث كان حتته أكثر من أربع فطلقهن   لوو  .مث طلقها ،دونه

ا ثالاًث مولو أسلموا مث طلقه ،ل واحدة منهن إال مبحللحتنكاحهم بعد طالق الكل فال 
ا تسلمأوكذا لو  ،ا إىل حمللموقع الثالث على احلرة، واندفع نكاح األمة فال حيتاج فيه

 . (5)اتا ثالاًث ثالاًث مث أسلممأسلم وطلقه مث أسلم الزوج أو ،وطلقهما ثالاثً 

من أسلم على أختني، مل يدخل هبما، واختار إحدامها أنه جيب لألخرى وكذا ]
أن حكم املهر  تقدماملفارقة نصف املسمى، فإن مل يسم شيئا، فاملتعة، وهذا على ما 

 .(6)[مبين على صحة أنكحتهم

                                         
  (.8/٩٩(، العزيز )2/٢11انظر: الوسيات )( ٢)
  (.٢١/١٠٩انظر: هناية املطلب )( ١)
 انظر: املصدر السابق. ( 1)
 (.8/٢٠٠انظر: العزيز )( 1)
 (. 1/٢2١(، الروضة )8/٢٠٠انظر: العزيز )( 2)
 (. 1/٢2١روضة )(، ال8/٢٠٠انظر: العزيز )يف األصل سقات و املثبت من )ز(. ( 2)
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أبن أصدقها ما هو متمول عندهم ال  ،أما لو أصدق الكافر امرأته صداقًا فاسًدا
سلما نظر؛ فإن أسلما بعد قبضه فال شيء هلا على أمث  ،وكلب ،وخنزير ،عندان كخمر

وفيه ، أو بعده ،رق بني أن يكون اإلسالم قبل الدخول إذا أسلما معهوال فَ  ،املذهب
 .(1)وإن أسلما قبل قبضه وجب مهر املثل. أن هلا مهر املثل :قول

 :املذهب: و ا ال شيء هلا كاحلالة األوىل، ويتحرر فيها ثالثة أقوالأهن :وفيه قول
 .(2)الفرق

ن اوال فرق بني أن يكون الصداق الفاسد معيًنا أو يف الذمة، وكذا لو تبايع كافر 
مث  ،ضا العوضنيبقاتو  تراضيا أو ،وقبل رهبا الثمن أو القيمة ،لو أتلفها متلفف ،خرًا

  .، وإن كان قبل القبض ألغيناه(3) يلزمه الردتعرض ملا جرى، وملنأسلما مل 

؛ لكن (4)خبار قاضيهم على املذهبض برتاضيهم أو إببوال فرق بني أن يكون التقا
ففي إلزامهم الرد قوالن، وقيل:  ،وترافعوا إلينا وهم على كفرهم ،خبارهإن كان إب

  :(5)وجهان

 خبار قاضيهم. إب بضاوقد تقا ،ال، وطردمها الشيخ أبو دمحم فيما إذا أسلما :أصحهما

  وقد نقله الروايين عن القفال. .(6)قال اإلمام: وهو القياس

هلا مهر املثل سواء  ونوجب .مث أسلما أبطلناه ،ولو أصدقها حرًا مسلًما اسرتقوه

                                         
 (.8/٢٠٠(، العزيز )٢١/111انظر: هناية املطلب )( ٢)
 (. 1/٢2١(، الروضة )8/٢٠٠(، العزيز )2/2٢انظر: األم )( ١)
 (.1/٢21(، الروضة )8/٢٠١انظر: العزيز )( 1)
  (8/٢٠٠(، العزيز )٢٢/1١١(، احلاوي الكبري )٢١/112انظر: هناية املطلب )( 1)
  (.1/٢21(، الروضة )8/٢٠١انظر: العزيز )( 2)
  (.٢١/112انظر: هناية املطلب )( 2)
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 .(1)أسلما قبل القبض أو بعده

 رجع بشيء كمات[ وال /أ31]/ ،وقياس ما سبق أن خيرج من يدها" :قال الرافعي
وجب قسط ما مل  ،مث أسلما ،بعض الصداق الفاسد دون بعض تضبَ اخلمر، ولو قَـ  يف

على عوض  (2)دهبع كافر تبخبالف ما لو كا ،يقبض من مهر املثل على اجلديد
ليحصل  ،سلم له الباقي من الفاسديُ كاتب فاسد، وقبض بعضه، مث أسلما فإن امل

وطريق توزيع املهر  ،ملقبوض يف الكفروال حيط منها قسط ا ،ويلزم العبد العهد ،العتق
أن ينظر يف املسمى؛ فإن كان جنًسا واحًدا  ،على املقبوض يف الفاسد من غري املقبوض

 يجبف ،مث أسلما ه،أو ثلث نصفه،خر، فقبضت  (1)كما لو أصدقها زق  ،أو ال تعدد فيه
قبضت  ،خر كزقي انصف مهر املثل يف األوىل، وثلثاه يف الثاين، وإن كان متعدد

أنه يعترب  :أحدمها: وإن تفاوات فوجهان ،وجب النصف ،فإن تساواي يف القدر ،أحدمها
 . العدد دون املقدار

 :اعتبار القدر، وعلى هذا فوجهان :ماهسأقيو 

 (4).أنه يعترب ابلوزن :واثنيهما. ليأنه يعترب ابلك :ظهرمها وأشهرمهاأ

تعني يأسلما، فعلى األول  ولو أصدقها عشر خنازير أو كالب فقبضت بعضها مث
قدر قيمتها بتقدير ماليتها، ويقسط الثمن على القيمة، تالعدد فيوزع عليه، وعلى الثاين 

ففيها وجه اثلث: وهو أن جيعل كل صغريين إبزاء  ، وإن كانت خمتلفة يف الكرب والصغر

                                         
  (.1/٢21(، الروضة )8/٢٠٢انظر: العزيز )( ٢)
  يف )ز(: عنده.( ١)
 يف اللغة: السقاء، وجيمع مجع قلة على: أزقاق، وكثرة على: زقاق وزقان. الزق (1)

لشراب وغريه. انظر: كتاب العني ويف االصطالح: وعاء من جلد، جيز شعره وال ينتف، ل
 .١٢٢(، حترير ألفاظ التنبيه ص١2/1٠8(، اتج العروس )٢1/2)
  (.8/٢٠٢انظر: العزيز )( 1)
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 .(1)كبري

أو  ،زيرلو أصدقها ثالثة من الكالب وخن فصاعًدا، كماوإن كان املسمى جنًسا 
  :(2) أوجهوقبضت بعض األجناس فثالثة  ،خر زق

ويقسط مهر املثل على القيمة، فإن كان ما ها ماليت تقديربوم كلها قَ أهنا تُـ  :أظهرها
وعلى هذا  هنصف إىلأو قدر النصف رجعت  ،قبضته قدر الثلث رجعت إىل ثلثي املهر

 :(3) أوجهي طريق تقوميها ثالثة فف

 واخلمر خاًل. ة،قر بواخلنزير  ،كلب شاةأنه يقدر ال :أظهرها

 يف الصورة والفائدة. هقاربيواخلنزير حيوااًن  ،نقدر الكلب فهًداأان واثنيها: 

وهو األشبه عند الرافعي واألصح عند  ، قيمتها عند من يرى هلا قيمةعتربتواثلثها: 
 .(4) النووي

لكالب، فقد قبضت أان نوزع مهر املثل على العدد؛ فإن قبضت ا :والوجه الثاين
وإن قبضتهما مًعا  سهثالثة أخاس املهر، وإن قبضت اخلنزير أو اخلمر فقد قبضت خ

 .(5)سيه[ خ/ب31]/فقد قبضت 

ب واحد كلالثالثة ك بفالكال ،والثالث: أان نوزعه على األجناس دون األشخاص
 قز ال وأنزير ق فقد قبضت ثلث املهر وإن قبضتها مع اخلز أو ال ،ها أو اخلنزيزتفإذا قبض

  وكذا إن قبضت اخلنزير والزق. (6)قبضت ثلثيها قدف

                                         
 (.2/٢18انظر: الوسيات )( ٢)
  (.٩/18٢(، البيان )2/٢18انظر: الوسيات )( ١)
  (.8/٢٠١(، العزيز )1٢١-٩/1٢٢انظر: احلاوي الكبري )( 1)
  (.1/٢21(، الروضة )8/٢٠١انظر: العزيز )( 1)
  (.8/٢٠١(، العزيز )1٢١-٩/1٢٢انظر: احلاوي الكبري )( 2)
  انظر: املصادر السابقة.( 2)
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ُفروع:

فال مهر  ،هر للمفوضةال موهم يعتقدون أن  ،(٢)ويضفنكح امرأة نكاح ت األول:
يجي عدم نس أو بعده، وأطلق البندسيسواء أسلم قبل امل ،هلا بعد اإلسالم

وقال املتويل إذا  أن ال مهر هلا وايف املفوضة ومل يقيده مبا إذا اعتقد (2)قاحقاالست
 .(3)نكحها نكاح تفويض واعتقدوا أن ال مهر وترافعوا إلينا قضينا بوجوبه عند الدخول

ضا الدرهم الواحد واحًدا بوتقا ،درمهًا بدرمهني ابع كافر من كافرلو  الثاين:
به د أراوجب درهم يف مقابلة األصل، وإن و  استقربه الربح  قصدتدرمهني؛ فإن قال ب

 :(4)األصل مل جيب شيء آخر، وإن أطلق فوجهان

 .يوزع عليهما :أحدمها

خبار قاضيهم ففيه اخلالف ن كان اإلقباض إبإفء إن له صرفه إىل أيهما شا ين:والثا
 ولو أقرضه درمهًا بدرمهني فكذلك احلكم. ،املتقدم

كم بينهم، ا أن حيمناكحلجاز  ،إذا ترافع إلينا أهل الذمة يف نكاح أو غريه الثالث:
 فإن كان أحد اخلصمني مسلًما، وجب قطًعا سواء كان املسلم مدعٍّ  (5)؟وهل جيب ذلك

إن مل يكن أحدمها و ، وكذا لو كانت اخلصومة بني مسلم ومعاهد، (6)[عليه ىأو مدع]
 :ي امللة فقوالنمتفقمسلًما؛ فإن كان 

                                         
التفويض: لغة هو التسليم. واصطالحا: أن تُنِكح املرأة نفسها بغري مهر. انظر: لسان العرب  (٢)
 (.٩/111(، البيان )٩/11١(، احلاوي )١٢٠/1)
  يف )ز(: االستخفاذ.( ١)
 (.2/٢18(، الوسيات )2/٢18انظر: هناية املطلب )( 1)
  (.1/٢21انظر: روضة الطالبني )( 1)
  (.1/٢21(، الروضة )8/٢٠1(، العزيز )2/٢18انظر: الوسيات )( 2)
 ساقطة من: )ز(. ( 2)
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 ،يخ أبو حامدأنه ال جيب ورجحه الش ،(1)ونسبه املاوردي إىل القدمي :أحدمها
كم حيبل  ،ا على النزاعهمكيرت وعلى هذا فال  والروايين ،وابن الصباغ ،واحملاملي ،ليموسُ 

 .(2)ِملتهماردمها إىل حاكم يأو  ،بينهما

 .(3)جيبن أنه ياألكثر  دوهو الراجح عن :واجلديد

  :(4)قويف حمل القولني طر 

 فيحكم فيها كيال ما يف حقوق هللا تعاىلأأهنما يف حقوق العباد؛ ف :أحدها
 .(5)ضيعت

 .(6)قطًعا يجبما يف حقوق العباد فأأهنما يف حقوق هللا تعاىل، ف :واثنيها

ما حقوق هللا تعاىل فال جيب احلكم فيها أف ،واثلثها: أهنما يف حقوق اآلدميني
 .قطًعا

ورابعها: أهنا يف األمور اليت تثبت برضامها كديون املعامالت؛ فأما ما يثبت 
 .(7)والغرم يف األموال فيلزم احلكم قطًعا ،بغري رضى كالقصاص يف اجلناايت [/أ32]/

 .(8)والروايين طرد القولني يف اجلميع ،وخامسها: وهو األظهر عند الشيخ أيب حامد

 :(1)فإن كان الذميان خمتلفي امللة كاليهودي والنصراين فطريقان

                                         
  (.٩/1٠1انظر: احلاوي الكبري )( ٢)
  (.1/٢21(، الروضة )8/٢٠1انظر: العزيز )( ١)
 ر السابقة. انظر: املصاد( 1)
  (.1/٢21(، الروضة )8/٢٠1انظر: العزيز )( 1)
 (.1/١١١انظر: األم )( 2)
  .221انظر: التعليقة الكربى ص( 2)
 (.٢1/1١2انظر: احلاوي الكبري )( 1)
 (. 1/٢21(، الروضة )8/٢٠1(، العزيز )٩/1٠٢انظر: حبر املذهب )( 8)
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 .القطع بوجوب احلكم :أصحهما

 .طرد القولني :والثاين

، ويتلخص من هذه (2)وأغرب القاضي الطربي فقال: إن هذا هو املشهور
، وخصص املاوردي اخلالف مبا إذا مل يكن لإلمام شرط عليهم (3)االختالفات ستة أوجه

 .(4)يف العقد التزام حكمنا؛ فإن شرطه لزمه احلكم ولزمهم اإلجابة

 :(5)وأما املعاهدون ففيهم ثالثة طرق

 ،أنه ال جيب احلكم بينهم سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت ،وهو املنصوص :أشهرها
اصفتم وإال نبذان إليكم العهد، وعلى هذا ال يرتكهم اإلمام يتنازعون بل يقول هلم: إن تن

 صريون حراًب بعد بلوغكم املأمن.تف

 .والثاين: أن احلكم فيهم كما يف الذميني

  .وإال فال ،هموالثالث: أهنم إن كانوا خمتلفي امللة وجب احلكم بين

 .(6)قال اإلمام: وقطع هبذا طوائف من احملققني

 :(7)ويف وجوب احلكم بني الذمي واملعاهد طرق

 .يف الذميني نيأظهرها: أنه على القول

 .والثاين: جيب احلكم قطًعا
                                                                                                                                                = 

  (.٩/1٠1انظر: احلاوي الكبري )( ٢)
  .22١عليقة الكربى صانظر: الت( ١)
 . (11٩٠بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة: ) 1٩2انظر: املطلب العايل ص ( 1)
 (. ٩/1٠1انظر: احلاوي الكبري )( 1)
  (.2/٢1٩انظر: الوسيات )( 2)
  (.٢١/181انظر: هناية املطلب )( 2)
  (.٢١/181(، هناية املطلب )٢1/182انظر: احلاوي الكبري )( 1)
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 .والثالث: أنه ال جيب قطًعا

 ،هؤ فإذا استعدى أحد اخلصمني على اآلخر وجب إعدا ،وحيث قلنا: جيب احلكم
 .قام عليه احلد، وإن مل يرضياحلضور والتزام احلكم، و  املعديوعلى  ،وإحضار خصمه

 . (1)ءوأما قول الغزايل: أنه يشرتط رضاه فغلط، وحيث قلنا: ال جيب اإلعدا

أنه ال جيوز، وإذا عدى كان املعدي خمريًا بني أن حيضر أم ال، وإن  :وعن القفال
 .(2)كان يتخاصمان بل حيكم بينهم قاضيهموال يرت  ،حضر ال يلزمه التزام احلكم

 قال القاضي: وأيمر قاضينا قاضيهم بذلك.

أو مل يكن هلم حاكم يف  ،قال اإلمام: وإذا امتنع أحدمها من املضي إىل حاكمهم
يلزمهم  يتعد أن ند اختالف امللتني أن جيب هنا إذالبلد فقياس القطع بوجوب احلكم ع

، ويتوقف احلكم عليه على رضاه، وهل كفرهم حبكم الإىل قاضيهم، وحيكم بينصري امل
فيه وجهان كالوجهني يف الرضى  ؟يكفي رضاه قبل احلكم أم البد من رضاه بعده أيًضا

 .(3)ابلثاين ذب[ امله/ب32]/ب اإلمام ابألول وصاحب أجاحبكم احملكم، و 

 أو ،أسلمواقرهم عليه إذا نالرابع: لو ترافعوا إلينا يف أنكحتهم أقررانهم على ما 
 ،وال شهود ،فإذا نكح الكافر امرأة بغري ويل. إذا أسلموا كما تقدم ،بطلهنبطل فيها ما ن

إلينا، وأراد أحدهم إبطاله حبكمنا مل  واأو ثيًبا دون رضاها، وهم يعتقدون صحته، وترافع
 .(4)وغريها من حقوق الزوجية ةفقنكم فيه ابملهر والحنقرره و نو  ،بطلهن

سواء حكمنا بصحة أنكحتهم  ،عتدة، وانقضت عدهتا قبل الرتافعوكذا لو نكح م
ا لو نكح اجملوسي حمرمة، وترافعا يف طلب قائًما، كمأو بفسادها، وإن كان املفسد 
                                         

  (.1/٢22انظر: روضة الطالبني )( ٢)
  (.٢٠2-8/٢٠1(، العزيز )٩/1٠2انظر: احلاوي الكبري )( ١)
 (.1/1٢2(، املهذب )٢١/181انظر: هناية املطلب )( 1)
  (.1/٢21(، الروضة )8/٢٠1انظر: العزيز )( 1)
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كم هلا بشيء من حنمل  ،نقض عدهتا عند الرتافعتومل  ،أو نكح كافر معتدة ،النفقة
 .(1)حقوق الزوجية على املشهور

الوثنية النفقة من زوجها اجملوسي أو الوثين أو اليهودي أو  ولو طلبت اجملوسية أو
 :(2)ففي احلكم هلا هبا وجهان ،النصراين

 .واختاره املراوزة ،قال االصطخري: ال

 .يف األم هنعم، وهو نص :وأظهرمها

مث  (3)ففي احلكم هبا تردد لإلمام ،وطالبتاه ابلنفقة ،ولو نكح كافر أختني فحضرات
وإذا مل حيكم يف هذه املسائل فلو لزم النكاح، فهل يفرق بينهم أو  ،رأى القطع ابملنع

 :(4)فيه وجهان ؟يعرض عنهم

وجيراين فيما لو نكح الكافر أمة كتابية وقلنا ال حتل له . (5)واختار اإلمام الثاين
 وترافعوا إلينا.

ابية إن كانت املرأة كت ،اخلامس: لو التمس املشركون من قاضينا إنشاء نكاح أجاهبم
 .(6)وال يزوجها إال بشهود مسلمني ،هلا كافر وال ويل

فاملذهب أان ال  ، رتافع اجملوس إلينا وعلمنا أن فيهم من نكحيالسادس: لو مل 
 .(7)تعرض هلم وفيه قول أان نفرق بينهمان

                                         
 (.1/٢22(، روضة الطالبني )٢١/182انظر: هناية املطلب )( ٢)
  (.2/٢1٠الوسيات )(، 1/١١1انظر: األم )( ١)
  (.181-٢١/182انظر: هناية املطلب )( 1)
 (. 1/٢22(، الروضة )8/٢٠2انظر: العزيز )( 1)
  (.٢١/181انظر: هناية املطلب )( 2)
  (.8/٢٠2انظر: العزيز )( 2)
  (.1/٢21(، أسىن املطالب )1/٢22(، روضة الطالبني )2/٢1٠انظر: الوسيات )( 1)
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ليس حلاكم املسلمني النظر يف أموال أيتام أهل  :السابع: قال الشيخ ابن الصالح
افعوا إلينا فيها ومل يتعلق هبا حق مسلم وكذا ليس له النظر يف وقف  الذمة إذا مل يرت 

 . (٢) كنائسهم

اُإذاُأسلمُالكافرُعلىُعددُمنُالنسوةُالُجيوزُاجلمعُمصلُالثاين:ُفيالف
ُوفيهُصور:ُ،يفُاإلسالمُمابينه

ال جيوز اجلمع بينهما يف اإلسالم كاألختني من  ،األوىل: إذا أسلم وحتته امرأاتن
اختار واحدة  ،انتومها كتابي ،أو خالتها ،/أ[ واملرأة وعمتها33]/أو الرضاع  النسب

وسواء  ،أو عقدين ،ا يف عقد واحدمسواء نكحه ،منهما للنكاح، فيندفع نكاح األخرى
 لفتني معه وختتأسلم وأسلمت إحدى األختني املشرك وإن،  ال نكحها أواختار اليت 

ابملتخلفة اندفع نكاحها، وإن كان بعده انتظر الدخول   (١)[قبل]ألخرى؛ فإن كان ا
 ،فيندفع نكاح األخرى ،إسالمها يف العدة؛ فإن أسلمت فيها كان له اختيار أيتهما شاء

كانت كتابية مل يندفع   حىت انقضت اندفعت وثبت نكاح الثانية، وإنت وإن أصر 
 .(3)رارها وله اختيار أيتهما شاءصنكاحها إب

لفن وهن  ختفأسلمن معه أو  ،وحتته أكثر من أربع ،فر احلرالثانية: إذا أسلم الكا
فإن   ،ولو كن جموسيات أو وثنيات ،اختار أربًعا منهن واندفع نكاح غريهن ،كتابيات

فأسلمن معه أو ختلفن مث أسلمت كل منهن قبل انقضاء عدهتا من  ،كن مدخواًل هبن
على الرتتيب، وسواء أو  ،نكحهن مًعاكان سواء يف ذلك كله  كذلك و  ،إسالم الزوج

ع ربوإن اجتمع إسالمه مع إسالم أ. (4)أو املنكوحات اثنًيا ،اختار املنكوحات أوال

                                         
 (.٢/١٩٩ح )انظر: فتاوى ابن الصال (٢)
 يف األصل: )بعد(، واملثبت من )ز(. (١)
  (.٢١/١81)انظر: هناية املطلب ( 1)
  (.٢21-1/٢22(، الروضة )٢٠1-8/٢٠2انظر: العزيز )( 1)
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وانقضت  ،عني للنكاح، حىت لو أسلمت أربع من مثان حتتهتمنهن ال غري يف العدة 
تعينت  ،ت الباقيات يف عدهتنمأو منت يف اإلسالم، مث أسلم الزوج وأسل ،عدهتن

وختلفت الباقيات وانقضت  ،مث أسلم الزوج يف عدهتن ،أربع تلمولو أس.األخريات
 ات.ألوليا مشركات تعينت نتأو م ،عدهتن من وقت إسالم الزوج

قبل  مث أسلم أربع من إسالمهن  ولو أسلم أربع مث أسلم الزوج قبل انقضاء عدهتن
فإن  ت،رايواألخ تانقضاء عدهتن من إسالم الزوج كان له اختيار أربع من األوليا

وإن كان . هنث منوير  يتاتامل له اختيار كان ،أو األخريات أو بعضهن تماتت األوليا
وكل  تخلفات،واندفع نكاح امل ،قرر نكاحهنت ،وأسلم معه أربع منهن ،غري مدخول هبنّ 

جيب للمفارقة املتعة بعد  ،وعلى القول بصحة أنكحة الكفار ،ذلك كما مر يف األختني
وجييء أيًضا على قول الوقف على رأي ابن احلداد، كما  ،قبله وينشطر املهر ،الدخول

[ وال يوجب /ب33]/مر يف األختني وجزم القاضي أبو الطيب أبنه ال يشطر مهرًا 
 .(1)متعة وال نفقة يف العدة

ُ

 فرع

؛ فإن امع تالزوجاو  ب وابنهألامث أسلم  ،لو زوج الكافر ابنه الصغري أبكثر من أربع
 ،اندفع نكاح الزائد على األربع ،و كان دخل هبّن وأسلمن يف العدةأ ،مل يكن دخل هبن

فيوقف األمر إىل أن يبلغ  ،والويل ال يقوم مقامه فيه ،لكن الصيب ليس من أهل االختيار
ؤخر أمرهن ي، و قبل أن خيتارمن أسلم  ُجنَّ  لوكذا . و هن يف مال الصيبنفقتو  ،فيختار

 .(2)ق فيختارفيإىل أن ي

                                         
  انظر: املصادر السابقة.( ٢)
  (.1/٢21(، الروضة )8/٢٠1انظر: العزيز )( ١)



 [ 221 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

أو  ،ا مًعاموحتته امرأة وبنتها من نسب أو رضاع نكحه ،أسلم الكافر الثالثة: إذا
أو مل  ،فإما أن يكون قد دخل هبما ،انتومها كتابي ،سلماتأو مل  ،وأسلمتا معه ،مرتًبا

 أو دخل ابلبنت دون األم أو ابلعكس. ،يدخل بواحدة منهما

سواء  ،التأبيدان عليه على ترمحمفهما  ،احلالة األوىل: أن يكون قد دخل هبما
 فإن قلنات حترم بوطئ األم، وأما األم بنلكن ال ،صححنا أنكحة الكفار أم أبطلناها

صحيح الزم حرمت لعلتني العقد والوطء وإن قلنا ال يلزم وختري فيهما  عقد على البنتال
املثل إن كانت  رومه ،ولكل منهما املسمى إن وقعت تسمية صحيحةن مل يكن وطئ إ

 ،ض املسمى، وتثبت احملرمية إن قلنا: بصحة أنكحتهم وإن قلنا: بفسادهافاسدة ومل يقب
 .(1)فال على الصحيح

 :(2)فقوالن ،الثانية: أن ال يكون دخل بواحدة منهما

فإن اختار البنت استقر نكاحها وحرمت األم على  ،أنه خيتار أيتهما شاء :أحدمها
 ،فلو فارقهما قبله .د حىت يدخل ابألموإن اختار األم مل حترم البنت على التأبي ،التأبيد

 .(3)يوقطع به القاضي الطرب  ،واختاره الشيخ أبو حامد واتبعوه ،حل له نكاح البنت

وقطع به  ،ويبقى نكاح البنت ،أن نكاح األم يندفع ،واثنيهما: وهو اختيار املراوزة
 .(4)القفال

 .(5)وبنامها األكثرون على القول يف صحة أنكحتهم

خيري بينهما، وإن قلنا: بصحتها تعينت البنت ومقتضاه ترجيح  إهنا فاسدةفإن قلنا: 

                                         
  (.1/٢21(، الروضة )8/٢٠1انظر: العزيز )( ٢)
 (. ٩/١21احلاوي الكبري ) انظر:( ١)
 (.١21-٩/١22(، حبر املذهب )2/٢1٢انظر: الوسيات )( 1)
 (.1/٢21(، الروضة )8/٢٠1انظر: العزيز )( 1)
  (.2/1٩2انظر: التهذيب )( 2)
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 انتهى. (1)مها على قول الصحة والوقفءالوجه بنا :وأنكر اإلمام هذا وقال ،القول الثاين

ابلصحة  :وقالوا: إن قلنا ،وقد بناه على هذين القاضي ومجاعة من العراقيني
 . (2)ابلوقف خيري :وإن قلنا ،األم [ استقر نكاح البنت، واندفع نكاح/أ34]/

ن القفال وغريه، أنه بنامها على ما إذا أسلم على أكثر من أربع أو على أختني وع
ا مًعا فاختار أربعا وواحدة من االثنتني هل جيري جمرى االستدامة أو توأم وبنت وأسلم

. (3)اإلمام هفوضع ،تعني البنتتهما شاء، وعلى الثاين تفعلى األول خيتار أي ؟االبتداء
وقال الغزايل اخلالف حمتمل دون البناء على قول الصحة والفساد بل هو حمتمل فيما إذا 

كما إذا نكح املسلم امرأة وأمها يف عقد فيحتمل أن ينعقد نكاح البنت خاصة لقوته  
مجع للحر املسلم بني حرة مساحمة ابملهر وبني أمة فقد مر أنه ينعقد نكاح احلرة يف 

 قول.

وإن  ،ة نصف املهرفارقع ابن احلداد املهر على القولني؛ فإن قلنا: ابلتخيري فللموفر 
وعكسه القفال وغريه؛ ألن التخيري على القول بفساد . تعني البنت فال مهر لألمتقلنا: 

 .(4)وإن عينا البنت فلألم نصف املهر ،أنكحتهم فال مهر للمفارقة

ا لبطالن نكاحها أيضلى هذا القول يقال ال شيء لألم عقال اإلمام: وميكن أن 
 .(5)ابحملرمية، مث رأى القطع به

 ،ويندفع نكاح األم ابلعقد ،تعني البنتتف ،البنت خاصة ئالثالثة: أن يكون وط
وإن أفسدانها حرمت األم بوطئ  ،هذا إن صححنا أنكحتهم ،وتصري حمرمة على التأبيد

                                         
 (.٢١/1٢1هناية املطلب )انظر: ( ٢)
  (.1/٢21(، الروضة )8/٢٠8انظر: انظر: العزيز )( ١)
 (.٢١/1٠٩انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.2/٢1١انظر: الوسيات )( 1)
 (.٢١/1٢٢انظر: هناية املطلب )( 2)
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وعلى قول الصحة والفساد  ،لإلمام رًما على الصحيح خالفًاوال تصري األم حمَ  ،البنت
تعني البنت للنكاح عند اإلسالم، وال مهر لألم على قول ابن احلداد، وعلى قول ت

 .(1)وجب املهر أفسدانهاوإن  ،إن أبطلنا أنكحتهمالقفال احلكم كذلك 

 ،فتحرم البنت على التأبيد لدخوله ابألم ،األم دون البنت ئالرابعة: أن يكون وط
ينبين على القولني يف أنه هل له إمساكها إذا مل يدخل بواحدة  ؟ك األموهل له إمسا

وهلا  ،فليس له إمساكها ،تعني البنت بناء على صحة أنكحتهمت ،إن قلنا: ال. منهما
 .(2)ا قاله البغوي والرافعي، وهو ظاهر على قول وقف أنكحتهمابلدخول، كذمهر املثل 

إن كان صحيًحا حلدوث  ،ا املسمىفينبغي أن يكون هل ،ما على قول صحتهاأ
[ هنا وثبوت /ب34]/البطالن بعد الدخول، وإن قلنا: خيتار واحدة منهما أمسكها 

ثبت عند توإن أفسدانها مل  ثبتت،ها نااحملرمية ينبين على صحة أنكحتهم إن صحح
 .(3)تثبت :وقال اإلمام ،اجلمهور

رمهما واحلكم كأنه مل يدخل هل دخل بواحدة منهما أم ال؟ فالورع أن حيلو شك فرع:ُ
ففيه القوالن ولو تيقن الدخول يف واحدة وشك يف عينها بطل نكاحهما كم لو تيقن 

ُأن إحدى امرأتيه أخته.

فإن دخل جبميعهن بطل  ،وأسلمن معه ،وبنت بنتها ،وبنتها ،لو أسلم وحتته أم فرعُاثن
 :(4) القوالنففيه  ،واحدة منهنب وإن مل يدخل ،نكاحهن

 .ا: يقيم على السفلى ويبطل نكاح أمها وجدهتاأحدمه

 .والثاين: خيتار واحدة منهن
                                         

  (.8/٢٠8(، العزيز )1٢٢-٢١/1٢٠انظر: هناية املطلب )( ٢)
 (.8/٢٠8(، العزيز )2/1٩2انظر: التهذيب )( ١)
 (.٢١/1٢١انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.٩/١22)انظر: احلاوي الكبري ( 1)
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وإن  .(٢)نكاح العليا القوالن ويف، وإن دخل ابلعليا دون األخرتني بطل نكاحهما
وإن  .قوالنالويف بطالن نكاح الوسطى  ،دخل ابلوسطى دون األخرتني بطل نكاحهما

 .(2)وبطل نكاح األخرتني ،لى ثبت نكاح السفتنيدخل ابلسفلى دون األخر 

كان له   ،ومجعت العدة إسالمه وإسالمهنإماء، الصورة الرابعة: لو أسلم وحتته 
إن كان ممن حيل له نكاح اإلماء عند إسالمه وإسالمهن فتعني  ،منهن ةواحدإمساك 

العنت اندفع  (3)أو أمن ،ل له نكاح األمة لوجود الطولحيواحدة، وإن كان ممن ال 
وفيه قول أنه يثبت نكاحهن بناء على  أو أسلمن قبله ،سواء أسلم قبلهن ،نكاحهن

  .(4)ولو عتقن يف عدهتن قبل إسالمهن ثبت نكاحهن قولنا االختيار يف حكم الدوام

وهو معسر خائف  ،أو بعده يف عدهتا ،فأسلمت معه واحدة ،ولو أسلم على ثالث
مث أسلمت  ،أو آمن وهو موسر ،الثانية قبل مضي عدة األوىل تمث أسلم ،من العنت

اختار واحدة من األوىل  ،العنتمن وهو معسر خائف  ،الثالثة قبل مضي عدة األوليني
 اقرتان اليسار إبسالم أحدمها خاصة أنبناء على املذهب  ،واندفع نكاح الثانية ،والثالثة

 ،فال يندفعنه يكفي إ :وإمنا يدفع إذا اقرتن إبسالمهما، وأما على قول البلخي ،ال يدفع
 .(5)وخيتار واحدة من الثالث

 .(6)أنه خيتار واحدة من الثالث مطلًقا :وعن الشيخ أيب دمحم وجه

نتان أو بعده وهو معسر يف ثفأسلم معه ا ،[ أسلم وحتته أربع إماء/أ35]/كذا لو و 

                                         
 (.٩/١22)ظر: احلاوي الكبري انالقوالن ابلبطالن وعدمه.  (٢)
 انظر: املصدر السابق.( ١)
  يف )ز(: من.( 1)
 (.8/٢٠٩(، العزيز )٢١/1٢1انظر: هناية املطلب )( 1)
  (.2/٢11(، الوسيات )٩/١2٩انظر: احلاوي الكبري )( 2)
 (.8/٢٠٩(، العزيز )٢١/1٢1انظر: هناية املطلب )( 2)
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ني يه فله أن خيتار واحدة من األولند يساره أو أموأسلمت األخرياتن يف العدة بع ،العدة
دون األخريتني على املذهب، وإن كان ابلعكس اختار واحدة من األخريتني دون 

وأسلمت معه أو بعده  ،أو أمن العنت ،األوليني، وعكس املسألة لو أسلم وهو موسر
الت هذه الصفة فأسلمت أخرى يف عدهتا، مث ز دة يف عدهتا وهو هبذه الصفة، مث واح

 .(1)ة، واندفع نكاح األوىل يف الثالثةعادت فأسلمت أخرى يف عدهتا تعينت الثاني

قال  ،فأسلمت الرابعة وهو معسر خائف العنت ،فلو كانت الزوجات أربًعا
 .(2)املاوردي: فيتخري بينها وبني الثانية

 دمحم أن له اختيار واحدة يبوقياس قول أ ،يندفع نكاح الكل :البلخي وعلى قول
  .(3)من الكل

لو كان حتته أربع إماء فأسلمت  :بلخي هنا فإنه قالويف الشامل ما يقتضي موافقة ال
مل يكن له اختيار واحدة منهن معه واحدة وهو موسر مث أسلمت الباقيات بعد إسالمه 

 .(1) لدخول وقت االختيار إبسالم األوىل

ُ

ُفرع:

ة منهن معه، فإن كان فأسلمت واحد ،وحتته إماء ،أسلم يف حالة حل نكاح األمة
وإن كان بعده انتظر إسالمهن يف العدة،  ،واندفع نكاح الباقياتتعينت قبل الدخول 

وإن أسلمن  ،ن عدهتن انقضتأو  ،ن أهنن ِبنَّ وقت إسالمهفإن أصررن على الشرك اب
من حني اختيارها ابئنات فالباقيات  ،فإن كان قد اختار املتقدمة لإلسالم ،فيها

                                         
 (.١1٠-٩/١2٩)انظر: احلاوي الكبري ( ٢)
 انظر: املصدر السابق.( ١)
 (.2/٢11انظر: الوسيات )( 1)
 (.8/٢٠٩العزيز )مل أقف عليه عليه يف الشامل لفقد اجلزء املشتمل على املسألة. انظر:  (1)
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واندفع  ،تار من شاء من الكلوإن كان توقف لينظر إسالمهن اخ ،ون من حينئذفيعتد  
 .(1)هانكاح غري 

مث إن أصرت  ،وكان الطالق متضمًنا اختيارهانفذ ولو طلق اليت أسلمت أوال 
 ،ابن أهنن ِبنَّ من حني إسالمه، وإن أسلمن يف العدة ،حىت انقضت العدة ،الباقيات

إن أصررن مث ينفذ اختار اليت أسلمت أوال للفراق مل  ابن أهننَّ ِبنَّ من حني الطالق، وإن
نكاحهن إبسالمه، ولزم نكاح األوىل، وإن أسلم قبل مضي عدهتن فوجهان،  عا اندفابن 

 :(2)وقيل قوالن

 .أنه خيتار واحدة من الكل :أظهرمها

الفسخ يف  نفوذ[ /ب35]/وقد ابن  خيتار واحدة من املتخلفات خاصة :واثنيها
قال  ،فقط تعينت للنكاح ةواحدبعدها  ةاملسلم تعلى هذا لو كانو  ،املسلمة أوال

وقف الفسخ يف وهذا اخلالف ذكره العراقيون وهو خارج عن وقف العقود، فإن  :اإلمام
  .(3)من الرتدد ما يف وقف العقد لعدم قبوهلما التعليق

آخر لو أسلم من حتل له األمة على أمة فطلقها طالقا رجعيا مث أيسر قبل انقضاء عدهتا 
على أن له أن يراجعها ووجهه أبن الرجعية زوجة بدليل صحة  نقل املاوردي االتفاق

رجعة احملرم فال يعترب فيها شروط االبتداء وهذا األصل فيه خالف مبين على أن الرجعة 
يف حكم االبتداء أو االستدامة فيشبه أن أييت اخلالف هنا بناء  على هذا األصل كما 

ن سيده واخلالف املتقدم فيما إذا أسلم بين عليه خالف يف ارجتاع العبد زوجته بغري إذ
 الزوج وأحرم وأسلمت املرأة.

وأسلمن معه أو بعده يف  ،مدخول هبن إماءو  ،اخلامسة: إذا أسلم وحتته حرة
                                         

  (.2/٢11(، الوسيات )١1٠انظر: احلاوي الكبري )( ٢)
 (.8/٢٢٠انظر: العزيز )( ١)
 (.٢١/111انظر: هناية املطلب )( 1)
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أو توسط اندفع نكاح  ،أو أتخر ،سواء تقدم إسالم احلرة على إسالم اإلماء ،عدهتن
 .(1)اإلماء، وتعينت احلرة

 ،خرجه من نصه ،ساك اإلماء إذا مل يزدن على أربعةأن له إم :وعن القاضي وجه
  . (1)(١)... فيما إذا أسلم الثاين من الزوجني بعد إسالم األول

وقد تقدم عنه أنه إذا أسلم وحتته  ،سلك ابلتقرير ملك الدواميوهو مبين على أنه 
من  وتقدم عن اجلرجاين أيضا أن سك الكل بناء على ذلكميأنه  ،أسلمن معه ءأربع إما

 .(4)حيل له نكاح األمة إذا مجع بني حرة وأمة صح العقد فيهما واملذهب األول

إىل انقضاء عدهتا أو مات يف  تفإن أصرَّ  ،ت احلرةفإن أسلم اإلماء معه، وختلو 
احها، وخيتار واحدة من اإلماء إن كان ممن حيل له نكاح األمة عند كالعدة اندفع ن

وإن أسلمت  ،وعدة املفارقات من وقت االختيار ،اريتوال يعترب حله عند االخ ،اإلسالم
واندفع نكاح اإلماء سواء أسلمن قبل إسالمها أو بعده أو  ،قبل انقضاء عدهتا تعينت
وإن مل  ،وعدهتن من حني اجتماع اإلسالم يف الزوج واحلرة ،بني إسالم الزوج واحلرة

 .(5) [إسالم الزوج][ ابَن أهننَّ ِبنَّ من وقت /أ36]/سلم حىت انقضت عدهتن ت

إذا كان  :وفرعنا على الصحيح أنه ،هذا كله إذا كانت احلرة غري كتابية أو كتابية
فال  ،له ذلك :أما إذا قلنا ،أو قدر على نكاحها ليس له نكاح األمة ،حتته حرة كتابية

على قول تقدم و  ،ري يف إمساك احلرة مع واحدة من اإلماءخويت ،تتعني احلرة للنكاح

                                         
  (.1/٢2٩(، الروضة )8/٢٢٠ز )انظر: العزي( ٢)
 هنا بياض يف النسختني األصل و )ز(.( ١)
 مل أقف عليه. (1)
 (.٢12-2/٢11انظر: الوسيات )( 1)
(، 8/٢٢٠انظر: العزيز )هنا بياض يف النسختني األصل و )ز(، واملثبت من العزيز والروضة.  (2)

  (.1/٢2٩الروضة )
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وليس له يف مدة التخلف اختيار واحدة من  ،دن على أربعيز نكاح الكل إذا مل ثبت ي
 .(1)اإلماء

وإذا مل  ،وعدة املفارقات من حينئذ ،له اختيارهن للفراق إال واحدةو  :قال املاوردي
سلم احلرة تعينت األمة الباقية للنكاح ألنه ما كان يف عصمته عند اجتماعها يف ت

ار واحدة منهن للنكاح مث ماتت احلرة أو انقضت عدهتا، وهي اإلسالم غريها، وإن اخت
ال حموقوفًا على ما يظهر من  ابتداء الختيارامصرة فقد نقل املزين أهنا تتعني فيكون 

 .(2)احلرة انتهى

ومنهم من  ،هذا ذكره على مذهبه :وقال ،واختلف األصحاب فمنهم من غلطه فيه
 . (3) ى أحد القولني يف وقف العقودصححه وقال به، ومنهم من صححه ومحله عل

ت اإلماء وأسلمن يف عدهتن اندفع نكاح اإلماء، وتعينت فوإن أسلمت احلرة معه، وختل
وقال املاوردي: هذا ال يصح عندي وجيب أن  احلرة سواء بقيت أو ماتت يف عدهتن.

 .(4)إن ماتت احلرة قبل إسالمهن ،ختار واحدة منهنييكون نكاح اإلماء موقوفًا ل

 ق،وطرده يف الطال ،ن هذا وجه خمرج يف فصل املفسد املقارن لإلسالمأوقد تقدم 
كما لو ماتت   ،فله أن خيتار واحدة من اإلماء ،مةفقال: إن طلق احلرة قبل إسالم األ

  .(5)خبالف ما لو طلقها بعد إسالم اإلماء؛ فإهنا تتعني

اء فهو كما لو أصر حىت فمات كافرًا قبل انقض ،قال: وكذا كل من ينتظر إسالمه
كما لو أسلم على أكثر من أربع وأسلم معه أربع، فإان نتوقف يف احلكم   ،انقضت

                                         
  انظر: املصادر السابقة.( ٢)
 (.٩/١21حلاوي الكبري )انظر: ا( ١)
 (. ٢2٠-1/٢2٩(، الروضة )٢٢٢-8/٢٢٠انظر: العزيز )( 1)
  (.٩/١21انظر: احلاوي الكبري )( 1)
 انظر: املصدر السابق.( 2)
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ابستقرار نكاحهن على إسالم الباقيات يف العدة؛ فإن انقضت قبله تعني نكاح الاليت 
 ةأسلمن، وكذا لو أسلم وأسلمت معه، ومات قبل إسالم الباقيات كان املرياث للمسلم

[ يف /ب36]/يات، واحلكم إذا أسلمن مًعا أو قريًبا مث أسلم الزوج بعدهن دون الباق
 .(1)إسالمهن كما تقدم ءاثنعدهتن أو يف أ

ُفرع:ُ

ما إن أف، ما تقدم من حكم إسالم احلرة مفروض فيما إذا بقيت اإلماء على الرق
 ،أسلمنمث أسلم الزوج و  ،ن عتقنأب ،اجتماع إسالمهن وإسالم الزوج قبل (١)[عتق]طرأ 

ائر ر ن ابحلقفيلح ،أو أسلم الزوج وعتقن مث أسلمن ،أو أسلمن مث عتقن مث أسلم الزوج
 ء،حىت لو أسلم وحتته حرة وثالث إما ،نظرًا إىل حالة االجتماع يف اإلسالم ت،ألصلياا

وكذا لو  ،فهو كما لو أسلم على أربع حرائر فيستقر نكاحهن ،فعتقن وأسلمن يف العدة
خاصة وأسلمن معه إال  ءماإولو أسلم على  .مث أسلم يف عدهتن ،قنأسلمن قبله وعت

 .(3)مث أسلمت يف العدة تعينت للنكاح كاحلرة األصلية على املنصوص ،واحدة فعتقت
وحىت لو أسلمت على حرة وإماء فأسلمت احلرة معه مث أسلمت اإلماء املتخلفات 

 منهن.بعدما عتقن فهو كما لو أسلم على حرائر فيختار أربعا 

فعتقت اإلماء، مث أسلمن  ،وحتته حرائر وإماء ،: فيما إذا أسلم(4)وعن ابن القطان
سالم إولو ختلفت احلرة، واجتمع إسالمه و  ،ختيار احلرائر األصلياتا الإأنه ال جيوز له 

                                         
  (.٩/١1٠انظر: احلاوي الكبري )( ٢)
 ، واملثبت من )ز(.يف األصل: )آن( (١)
  (.8/٢٢٢انظر: العزيز )( 1)
ه الشافعي، تلميذ ابن ُسريج، ، أبو احلسني البغدادي الفقيطّانهو أ د بن   ابن الق( 1)
شاخ، درس وأفىت، وله وجه يف املذهب، وعليه تفقه: علي بن أ د بن املرزابن البغدادي عمر 

، (8/٢11هـ، ينظر: اتريخ اإلسالم )12٩وغريه، وله مصنفات كثرية، تويف يف مجادى األوىل سنة 
  (.٢/١٠٩) (، األعالم للزركلي١18افعيني )صطبقات الش
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ن أسلمت املتخلفة يف العدة، ابن أهنا إ ،مث ينظر ،أن خيتارهن فله ،اإلماء بعد عتقهن
أن خيتار  هسلم ابن أهنا ابنت من حني إسالمه، ولتاالختيار، وإن مل ابنت من حني 

  .(1)ثالاًث من العتيقات، ويوقف اختيار الرابعة إىل إسالم احلرة األصلية

 واملاوردي قال الشيخ أبو حامد، إلسالم املتخلفة انتظارا االختيار يف الكل خرولو أ
 .(2)والطربي: جيوز

لزمه نكاح ثالث من املعتقات يال معىن له؛ فإنه  وعندي أنه :قال ابن الصباغ
 ةالرابعو   ،كان له اختيارها  ،مث إن أسلمت املتخلفة يف العدة ،فيختار ثالاًث منهن ،قطًعا

ولو أسلم  .سلم لزمه نكاح الرابعة من العتيقات، وهذا ظاهرتوإن مل  .من العتيقات
 نيسلمتاملفعتقت واحدة من ، وختلفت اثنتان ،فأسلمت معه اثنتان ،وحتته أربع إماء

نكاحهما على املنصوص وأييت فيهما  اندفع ،مث أسلمت املتخلفتان ومها رقيقتان ،معه
ني تمداملتق أحدتار خيفال يندفع نكاحها بل  ،املتقدم، وأما املتقدمة الرقيقة ريالتخي قول

وتبعه  ،(3)[ األمة ابنت احلرة من وقت االختيار كذا قاله الغزايل/أ37]/فإن اختار 
 .(4)الرافعي

ني بل يتخري بني األربع تلفختال يندفع نكاح امل :وقال ،وغلطه الشيخ ابن الصالح
 والقاعدة املقررةني كان بعد اجتماعهما مع الزوج يف اإلسالم تاملتقدم إحدىألن عتق 

ولو كان حتته إماء فأسلم مع واحدة منهن مث عتقت  أن مثل هذا ال جيعلهما كاحلرائر،
لباقيات وأسلمن فإن كن أكثر من أربع اختار أربعا منهن ومل يكن له اختيار األوىل وإن  ا

كن أربعا اندفع نكاح األوىل وتعينت الثالث الباقيات ولو كان حتته أربع إماء فأسلمت 

                                         
  (.1/٢2٠(، الروضة )8/٢٢٢انظر: العزيز )( ٢)
  انظر: املصادر السابقة.( ١)
  (.1/٢2٠(، الروضة )8/٢٢٢(، العزيز )2/٢12انظر: الوسيات )( 1)
 (.8/٢٢٢انظر: العزيز )( 1)
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للنكاح وليس له  األخراينمعه اثنتان مث عتقتا وعتقت املتخلفتان مث أسلمتا تعينت 
أسلم الزوج وختلفن مث عتقت اثنتان مث أسلمتا وأسلمت أخراين مث  إمساك األوليني ولو

عتقتا تعينت األوليان واندفع هبما األخراين ولو أسلم قبله االثنتان وعتقتا مث أسلم 
فأسلم وعتقت األخراين مث أسلمتا يف العدة ثبت نكاح األربع ولو أسلم على ست إماء 

دة ثبت نكاح األربع ولو أسلم على ست معه ثنتان وعتقت األربع مث أسلمن يف الع
 إماء فأسلم معه ثنتان وعتقت األربع مث أسلمن يف العدة ثبت نكاح العتيقات األربع  

(1). 
  

                                         
 (.1/2٠٢انظر: شرح مشكل الوسيات )( ٢)
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ُيفُحكمُالعبيدُواإلماءُاملشركنيُوطراينُالعتقُعليهمُُ:الفصلُالثالث
ُ:طرفانُموهل

ُالطرفُاألول:ُيفُحكمُالعبيدُ
 . (1)ثر من اثنتنيفيه أن العبد ال ينكح أكواألصل 

 :لتانأفيه مس

 ،قد دخل هبن ،أو إماء األوىل: إذا أسلم العبد الكافر على أكثر من امرأتني حرائر
 ،أو حرة وأمة ،أو أمتني ،اختار اثنتني منهن حرتني ،وأسلمن معه أو بعده يف العدة

ضاء ، مث أسلم قبل انقوكذا لو أسلمن أوال ،د أو هو حر واسرتقعبسواء نكحهن وهو 
سواء  ،واحدة كانت أو اثنتني ،رقهلعدهتن، وهل يثبت اخليار لزوجة العبد الذي أسلم 

سواء  ،كن حتته سواها أو سوامهاتأو مل  ،اختارها أو اختارمها ممن كن حتته كما تقدم
أو كانت أو كانتا من الوثنيات وختلفت أو  ،اجتمع معها أو معهما يف اإلسالم يف العدة

 :(2)فيه طرق، احلرائر أو اإلماءمن نت أو كانتا ختلفتا وسواء كا

 :فيه وجهان :أحدها

 .(3)وهو األظهر عند اإلمام واملتويل والقياس عند الغزايل ،[ ال/ب37]/ :أحدمها

 .(4)ثبت وهو ظاهر النصي :واثنيهما

ويف ثبوته للمسلمات من احلرائر واإلماء  ،أهنا ال تثبت للكتابيات :والطريق الثاين

                                         
  (.2/٢12: الوسيات )انظر( ٢)
  (.1/٢21(، الروضة )8/٢٢2انظر: العزيز )( ١)
  .1٢1(، البسيات ص ٢١/1١1انظر: هناية املطلب )( 1)
  .١1١ص  انظر: املختصر( 1)
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 .(1)نالوجها

الوجهان يف و  .ألمتني إال أن يعتقاثبت ليأنه ال  ،وبه قال كثري من العراقيني :والثالث
ومحلوا نصه يف اإلماء على ما إذا  ،الكتابيات والوثنيات الالئي أسلمنمن ثبوته للحرائر 

 .(2)أعتقن

يار فإن قلن هلن اخل يثبت اخليار للذميات دون احلربياتال أنه  (3)يكللدار  :ورابعها
قال املاوردي واحملاملي والبندنيجي إذا اخرتن املقام ختري بينهن أما إذا اخرتن الفراق 

  .(5)(1)... فيتعني نكاح األمتني وظاهر كالم املتويل والغزايل 

فإن عتق بعد  ،وكان حتته نسوة ،كرت د املشعبالثانية: إذا طرأ اإلسالم والعتق على ال
و وإن عتق قبل اإلسالم أ ،وليس له إال اختيار اثنتني ،إسالمه وإسالمهن فال أثر لعتقه

أسلم وختلف بعتق مث أسلم أو أسلم فعتق فإن  ،أثر عتقه وكان له حكم األحرار بينهما
وإن كن  ،إن كن أكثر من أربع كن حرائر وإماء اختار أربعا من احلرائرمث أسلمن فإن  

وإن كن إماء اختار . دة من اإلماءوليس له اختيار واح ،أربعا فما دوهنا استقر نكاحهن
 ،ولو أسلم وأسلمت معه حراتن مث عتقاآلن  مةإن كان حيل له نكاح األ ،واحدة منهن

                                         
 (. 1/٢21(، الروضة )8/٢٢2انظر: العزيز )( ٢)
  (.٢١/1١2انظر: هناية املطلب )( ١)
، من كبار فقهاء بن   بن عبد العزيز الداركيعبد العزيز بن عبد هللا  ،أبو القاسمهو: ( 1)

وانتهى  ،وأخذ الفقه عن أيب إسحاق املروزي، وعليه تفقه الشيخ أبو حامد اإلسفرايين الشافعية،
يده دالة على متانة علمه، وكان التدريس إليه ببغداد وانتفع به خلق كثري. وله يف املذهب وجوه ج

الشيخ أبو حامد اإلسفرايين يقول: ما رأيت أحداً أفقه من الداركي، وتويف ببغداد يوم اجلمعة سنة 
 هــ. 112

 (.٢8٩-1/٢88(، وفيات األعيان )١/١21انظر: شذيب األمساء )
 بياض يف األصل ويف النسخة )ز(. (1)
 (.1/٢21(، الروضة )8/٢٢2انظر: العزيز )( 2)
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ني أو من تفأسلمت الباقيات من احلرائر فليس له إال اختيار اثنتني سواء كانتا األول
مث أسلمت ولو أسلم معه واحدة فعتق ، نكاح الباقيات ينشئوله أن  أو منهماالباقيات 

 :(2)مبسائلوشبهوا هذا  (1)،الباقيات فاملشهور أن له اختيار أربع منهن

نكح زوجا تمث عتق مل يكن له نكاحها حىت  ،إذا طلق العبد زوجته طلقتنياألوىل: 
مث عتق ونكحها وراجعها ملك عليها  ،ولو طلقها طلقة ،قعتولو طلقها اثلثة مل  ،غريه

 طلقتني.

ولو  ،ولألمة ليلة ،فللحرة ليلتني ،يقسم بينهما ،ه حرة وأمةالثانية: إذا كان حتت
 احلرة. نوبةوإن عتقت عقب متام ليلتها مل يكمل هلا  ،عتقت يف نوبتها كمل هلا ليلتني

عتقت وإن [ /أ38]/ ،لثالثة: لو اعتدت األمة فعتقت يف القرأين تكمل ثالثة أقراءا
 . آخر شيء امل يلزمه عقبها

من العدد  بقيفإن  ،دل أحدمها ابآلخرتبأن الرق واحلرية إذا  ،وضابط هذه املسائل
املعلق به زائدا كان و ثبت العدد يالطارئ و  ثرأ شيءاملعلق بكل واحد من الزائل والطارئ 

فإذا أسلم  ،مل يغري حكماإن و  ،فإن مل يبق شيء منهما مجيعا مل يؤثر الطارئ ،أو انقصا
ويبقى من  ،بل العتققشيء  دالزائلرق املعلق اب العدد نمل يبق م ،مث عتق ،معه حراتن

 ،فإذا أسلمت معه واحدة ،فلم يثبت العدد املعلق هبا ،العدد املعلق ابحلرية الطارئة اثنتان
ومن العدد املعلق ابحلرية الطارئة شيء فأثر  شيء، لبقي من العدد املعلق ابلرق الزائ

قي من طالق العبد طلقة ومن وكذا إذا طلق طلقة مث عتق ب ،وثبت حكمه ،الطارئ
طالق احلر اثنتان فأثرت احلرية يف عدد الطالق ملصادفتها أصال اثبتا يف الطالق يف 

ما لو  :وخرج ابن احلداد عليه حاليت الرق واحلرية خبالف ما إذا طلق طلقتني مث عتق
ة ونكح تلك املرأ ،فاسرتق  ،مث نقض والتحق بدار احلرب ،طلق الذمي امرأته طلقتني

                                         
 (. 8/٢٢2انظر: العزيز )( ٢)
 (.٢٢1-8/٢٢2(، العزيز )1٠١-2/1٠٢انظر: التهذيب )( ١)
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ومل يبق من  ،بقي من عدد احلرية الزائلة شيء [ألنه] ،ميلك عليها طلقة ،إبذن سيده
مل ميلك عليها إذا نكحها  ،فلم يؤثر ولو كان طلقها واحدة ،عدد الرق الطارئ شيء

وخيالف  طلقة من عدد احلرية طلقتان ومن عدد الرق الطارئ يألنه بق ،سوى طلقة
لعبد إذا زىن فأقيم عليه بعض حد العبد مث عتق ال هذه املسائل احلد واجلمعة فإن ا

يكمل حد احلر وكذا لو زىن ذمي فأقيم عليه بعض احلد فنقض العهد واسرتق ال يرجع 
إىل حد العبد ولو شرع العبد يف الظهر يوم اجلمعة فعتق بعد أن صلى ركعة فال تلزمه 

  .(1)اجلمعة 

وفيما إذا  ،له نكاحها إال مبحلل مل يكن رق،مث  ،أنه إذا طلق طلقتني :وفيه وجه
 .(2)أنه ال خيتار إال اثنتني هأسلمت واحدة مث أسلمت الباقيات وج

ُفرع:ُُ

جاز له  ت،مث أسلمت األخراي ،فأسلم معه اثنتان فعتق ،سلم على أربع إماءألو 
 :(3)إلمساك وجهانل تنيعني األولتويف  ،ومل يكن له إمساك األربع ،اختيار أمتني

 [ /ب38]/وبه قال القاضي واإلمام  ،نيتإمساك األخر  هول ،ال :أحدمها

 ،وجزم به الروايين سبه القاضي إىل األصحاب ومل يذكره اإلمامنو  [منع]وأشهرمها: 
وبنامها املتويل على اخلالف يف أن اإلمساك كاالبتداء فال جيوز إمساك األخرتني مع 

 .االستغناء ابألولتني عنهما وكاالستدامة فيجوز

 :(4)ني فيه وجهانتني وواحدة من األخر تهل له اختيار واحدة من األولو 

                                         
 (. ٢٢8-8/٢٢1(، العزيز )2/1٠١انظر: التهذيب )( ٢)
  (.8/٢٢1انظر: العزيز )( ١)
 (.٢٢8-8/٢٢1(، العزيز )2/1٠١(، التهذيب )٢١/112انظر: هناية املطلب )( 1)
  (.8/٢٢8، العزيز )1٢2(، البسيات ص ٢١/112هناية املطلب )حكاحا الفوراين. انظر: ( 1)
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 .ال :أصحهما

واختيار  ،كان له اختيار األخريتني  ،مث أسلمتا ،لفتني عتقتا بعد عتقهتخولو أن امل
 ،وأسلمت معه واحدة ،ولو أسلم وحتته أمتان فأكثر من األولتني. ىواحدة منهما وأخر 

وقال املتويل  (1) خيتار إال واحدة ال-البغويوتبعه - :لقاضيمث عتق فأسلم ما بقي قال ا
 على ظاهر املذهب فأشار إىل خالف فيه.

 .(١)جيوز له اختيار اثنتني أن وقياس األصل السابق :قال الرافعي

قال اإلمام وهذا هفوة ونقل عن  .ويتعني اليت سبق إسالمها قال القاضي وصاحباه
ة من اجلميع وجعل املتويل هذه طريقة القاضي أنه خيتار واحد [سائر األصحاب]

 .(3)ونسب األول إىل األصحاب عكس ما قاله اإلمام

له إمساك  :قال البغوي ،مث أسلمت ،بعد اليت أسلمت معه ،ولو عتق من بقي
ولو كان حتته حراتن وإماء فأسلم وأسلمت معه حرة وأمة مث عتق مث أسلمت  .(4) الكل

ثنتني وله اختيار احلرتني األمة األوىل مع حرة وليس له اختيار الباقيات فال خيتار إال ا
 الثانية مع حرة. 

ُ.الطرفُالثاين:ُيفُعتقُاإلماءُحتتُالعبدُوأتثريُذلكُيفُإحلاقهنُابحلرائر
 ،وأصل الطرف أن عتق األمة حتت العبد من األسباب املثبتة للخيار على ما سيأيت

 .(5)سالم واملقصود بيان حكمهوقد تعتق األمة املنكوحة مع عروض اإل

فإن عتقت بعد  ،وأسلما وعتقت األمة ،فإذا تزوج العبد الكافر أمة كافرة

                                         
  (، املصادر السابقة.2/1٠١انظر: التهذيب )( ٢)
 (.8/٢٢8العزيز )انظر:  (١)
  (.8/٢٢8(، العزيز )٢١/112انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.2/1٠١انظر: التهذيب )( 1)
 (.2/٢18انظر: الوسيات )( 2)
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وإن عتقت قبل اجتماع  ،ثبت هلما اخليار كغريها وليس هو املقصود هنا ،إسالمهما
 .(1)ما أن يتقدم إسالمها أو إسالمهإإسالمهما وبعد الدخول ف

فلها أن ال  ،وهو متخلف ،فإذا أسلمت وعتقت، ااحلالة األوىل: أن يتقدم إسالمه
[ عتقت يف /أ39]/كون من حال الزوج كالرجعية إذا ينتظر ما تو  ،تبادر إىل الفسخ

مث إن أسلم  ذ،فنولو فسخت قبل إسالمه  ،وهذا عذر يف التأخري ،عدة زوجها الرقيق
لم فيها سقط وإن مل يس ،عدة احلرائر ئذعتد من حينتفلها الفسخ و  ،الزوج يف العدة

 ،قتتإن ع ،وهي عدة احلرائر ،وعدهتا من حني إسالمه ،ابإلسالم ابنتوقد  ،خيارها
  (2)؟اإلماء وأعدة احلرائر  تدوإن أسلمت مث عتقت فهل تع ،مث أسلمت

 .(3) اآلتيان طريقانالفيه 

 ،افعدهتا من حني إسالمه ،عدهتا حىت انقضتالزوج  صرفإن أ ،مث إذا فسخت
فهي  ،وإن أسلمت مث عتقت ،إن عتقت مث أسلمت ،وتعتد عدة احلرائر الفسخ اويلغو 

  (4)؟قتصر على عدة اإلماءتكمل عدة احلرائر أم توهل  ،أمة عتقت يف أثناء عدهتا

  :(5)مث فيه الطريقان

 واألظهر: االقتصار.

وال  ،وتعتد عدة احلرائر ،سلم الزوج يف عدهتا كانت عدهتا من حني الفسخأوإن 

                                         
 (.8/٢٢1انظر: العزيز )( ٢)
  (.1/٢2١(، الروضة )8/٢٢1انظر: العزيز )( ١)
تعتق يف أثناء العدة،  وبه قطع يف الشامل وغريه: أهنا كالرجعية ،أقرهبما إىل نم الشافعي( 1)

 . واملذهب فيها االقتصار على عدة أمة
  (.1/٢2١(، الروضة )8/٢٢1انظر: العزيز )

  انظر: املصادر السابقة.( 1)
  .(2/٢18انظر: الوسيات )( 2)
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 ،الفسخ موقوف على تبني حال الزوج خبالف ما إذا كان حتته حرة وإماء إن :يقال
مث ماتت احلرة أو أصرت إىل  ،فأسلم اإلماء وختلفت احلرة واختار واحدة من اإلماء

 .(1)على وقف العقود على طريقة تقدمت بيننيفإن صحة اختيارها  ،انقضاء العدة

ها يف العدة مث أسلم وأسلمت ولو أسلمت امرأة وختلف زوجها الكافر ونكح أخت
األخت أو كانت كتابية ختري بينها وبني األوىل وعن أيب حامد أنه يثبت نكاح املتقدمة 
ويبطل نكاح املتأخرة ولو أسلم الزوج أوال ونكح أخت املتخلفة املسلمة أو الكتابية يف 

صرت خيرج عدة األوىل مل يصح كذا أطلقه الشافعي واألصحاب وقال الغزايل فيما إذا أ
صحة نكاح األخت على قويل وقف العقود فيما إذا ابع مال أبيه ظاان حياته فبان موته 
وإن أجازت قبل إسالمه بطلت اإلجازة سواء تقدم إسالمها على عتقها أو أتخر عنه 
وال يبطل فيها حقها من الفسخ وقال الغزايل: تنبين إجازهتا على قويل وقف العقود 

يز دون غريه وخالف الرجعية فإهنا لو عتقت يف أثناء العدة وانفرد بذلك يف الوج
 وفسخت نفذ وإن أجازت فوجهان.

فاملذهب أن هلا  ،وتعتق قبل إسالمها ،[ أوال/ب39]/احلالة الثانية: أن يسلم الزوج 
ذهب إن أسلمت قبل انقضاء عدهتا وعلى امل .أنه ال خيار هلا :وفيه وجه ،اخليار

 تبني ،وإن انقضت عدهتا ومل تسلم ،فسخ عدة احلرائراعتدت من حني ال ،سختفو 
فيه اخلالف املتقدم  ؟اإلماء وأحصول الفراق من حني إسالمه وهل تعتد عدة احلرائر 

  .(2)لثايناورجح اإلمام هنا  ،يف األوىل

فظاهر لفظ  وإن فسخت ،صح اإلجازة على الصحيحتولو أجازت قبل إسالمها مل 

                                         
  (.1/٢2١(، الروضة )8/٢٢1(، العزيز )2/1٠1انظر: التهذيب )( ٢)
قال اإلمام: والظاهر هاهنا إحلاقها ابلبائنةم ألنه ليس بيد الزوج شيء، إذا كانت هي ( ١)

  (.٢١/111. انظر: هناية املطلب )املتخلفة
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 . (1)فأخذ بظاهره مجاعة املختصر أنه ال يصح أيضا 

 .(2)وقطع بعضهم به ومل يثبت األول أو أتوله ،صحي :وقال اجلمهور

ُيفُاالختيارُوحكمهُُالفصلُالرابع:
 والكالم فيه يف طرفني:

 األول: يف وجوبه

أو أصررن وهن   ،وأسلمن معه أو بعده يف العدة ،فإذا أسلم احلر على أكثر من أربع
 ،وعليه تعيني أربع للزوجية ، ما زاد على األربع إبسالموتبني ،كتابيات حصلت الفرقة

وإن  ،أو ابلتعيني ،حبصول الفراق ابإلسالم :سواء قلنا ،وعليه نفقة اجلميع إىل أن تعني
عني عزره احلاكم مبا يراه من يفإن مل  ،امتنع من التعيني حبسه احلاكم إىل أن يعني

 .(3)الضرب وغريه 

فإن  ،لكن يشدد عليه احلبس ،ال يضم الضرب إىل احلبسأنه  (4)وعن ابن أيب هريرة
ي عليه يف احلبس خلي إىل أن فإن جن أو أغم ،ن يعنيأصر عزره اثنيا واثلثا إىل أ

 .(5)يفيق

                                         
  (.1/٢2١(، الروضة )8/٢٢1، العزيز )١11انظر: املختصر ص ( ٢)
  ملصادر السابقة.انظر: ا( ١)
 .(٢22التنبيه يف الفقه الشافعي )ص (،8/٢١1(، العزيز )2/٢2٠انظر: الوسيات )( 1)
 من الشافعية أئمة أحد البغدادي، هريرة أيب بن علي أبو القاضي احلسني بن هو: احلسن( 1)

 الكبري التعليق ببغداد، وصنف ودرس املروزي إسحاق وأيب سريج ابن على تفقه الوجوه، أصحاب
طبقات الشافعية الكربى انظر:  .هــ112سنة  الطربي، مات علي أبو عنه نقله املزين خمتصر على

طبقات الشافعية البن قاضي  (،٢/١1٩ات الشافعيني البن كثري )طبق، (1/١22)للسبكي 
 (. ١/٢88لزركلي )لاألعالم  (،٢١1-٢/٢١2)شهبة 
 .(1/٢2٩، روضة الطالبني )(8/٢١1العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 2)
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 قال القاضي. كذا حكم كل من وجب عليه حق وامتنع من أدائه وهو قادر عليهو 
  .(1)وميهل الزوج ثالثة أايم إذا استمهل للنظر: والروايين

ه يف يلعر على الفور ولعل عز إذا حبس ال ي :واإلمام جعل هذا بعد احلبس فقال
ال يزاد على مدة النظر   نهأ :وفيه قول ،وأقرب معترب فيه مدة االستتابة ،فكراالتعيني 

خبالف ما إذا  ،وال خيتار القاضي له إذا أصر ،مهال املرتد واملويلإالقولني يف  حدكأ
  .(2)فإنه يطلق عليه على الصحيح  ئةوالفي من الطالق امتنع املويل

فإن مل يكن دخل هبن فعلى كل منهن االعتداد  ،وإن مات مل يقم وارثه مقامه فيه
ل إن كانت من ئل هبن فاحلامل تعتد ابلوضع واحلاوإن كان دخ ،أبربعة أشهر وعشر

عتدت قراء اوإن كانت من ذوات األ ،[ تعتد أبربعة أشهر وعشر/أ41]/ذوات األشهر 
ويف عدة  ،(3)عدة الوفاة من الوفاة  اءوابتد ،ابألقصى من ثالثة أقراء وأربعة أشهر وعشر

 :(4)قراء وجهاناأل

 .ابتداؤها من حني الوفاة :أحدمها

إن  ومن وقت أسبقهما إسالما ،أهنا من وقت إسالمهما إن أسلما معا :وأصحهما
 .أسلما متعاقبني

على ما  ،أو غري عائل ،أو مثن عائل ،من ربعويوقف هلن من مرياثه حصة الزوجات 
على املشهور على حسب  (5)فيقسم بينهن  ،قتضيه احلال إىل أن يصطلحني

                                         
أسىن املطالب يف شرح روض (، ٢٢/181، احلاوي الكبري )٢82انظر: خمتصر املزين ص( ٢)

 (.1/112(، مغين احملتاج )1/88(، إعانة الطالبني )1/١٩1الطالب )
 (. 1/١٠٠ين احملتاج )(، مغ٢١/12٢هناية املطلب يف دراية املذهب )انظر: ( ١)
 .(١/21املهذب للشريازي )(، 8/٢١1انظر: العزيز )( 1)
 (. 1/٢1٠(، الروضة )8/٢١1انظر: العزيز )( 1)
 (.1/٢٠1(، احلاوي )٢21(، التنبيه )ص2/21كتاب األم )انظر:  ( 2)
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 ،ولو كان فيهن طفلة أو جمنونة صاحل الويل عنها ،التفاضلو  تساوياصطالحهن يف ال
 :(1)وفيما يصاحل به وجهان

 .أنه ال يصاحل إال بربع املوقوف :أحدمها

لكن ال ينقص عن املوقوف ألنه صاحب  ،جيوز أن يصاحل مبا دونه أنه :وأصحهما
نب مل يسلم طلو  ،ومل يصطلحن فجاء أربع منهن فما دوهنا ،اانيمثأما إذا كن  ،يد فيه

ولو حضر ست وطلنب  ،ولو حضر خس وطلنب سلم إليهن ربع املوقوف ،إليهن شيء
ما أخذنه والتصرف فيه   سمةوهلن ق ،وسبع أعطني النصف والربع ف،سلم إليهن النص

 .واؤ كيف شا

 :(2)الباقي فيه وجهان نن عربأوهل يشرتط يف إعطائهن ذلك أن ي

وصححه  ،(4)وجزم به صاحب املهذب، (3)ونسبه ابن كج إىل النص  :مهاحدأ
 .نعم :املاوردي

وعلى األول يدفع الباقي  ،والباقي موقوف إىل أن يصطلحن عليه ،ال :وأصحهما
 .صطلحن على القسمة كذلكاويرتفع الوقف وكأهنن  ،عطني شيئا مل ييتإىل الال

لسوية وال يوقف ابوعن ابن سريج أن املوقوف للزوجات يوزع على الثمان وحنوهن 
 .(5)ومال إليه اإلمام والغزايل 

  

                                         
 (.2/1٠1(، التهذيب )2/٢2٢انظر: الوسيات )( ٢)
 (.1/٢1٠(، روضة الطالبني )8/٢١2ز )العزي(، ٢٢/1٩٠انظر: احلاوي الكبري )( ١)
 .(1/٢11أسىن املطالب يف شرح روض الطالب )انظر: ( 1)
ريَازِيّ  ِإبـمرَاِهيم بن َعلّي بن يُوُسف الفريوزاابذي( 1) َحاق الشِّ   .أَبُو ِإسم
(، وقد حكى الغزايل  2/٢21الوسيات )، (٢1/٢٩1)هناية املطلب يف دراية املذهب  انظر:( 2)

 «.وهذا متجه جدا» كالم ابن سريج مث قال: 
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 فروع: 

أو كانت  ،فأسلم معه أو بعده يف العدة أربع ،كتابيات  لو أسلم على مثاين :األول
أو يف العدة  ،يات وأربع وثنيات أو جموسيات فأسلمت الوثنيات معهحتته أربع كتاب

فلو مات قبل االختيار ففي  ،كتابيات كما مر وأمن الكل مسلمات  اار أربعاخت
 .(1)اختار ابن الصباغ أنه يوقف  :إيقاف شيء هلن من املرياث قوالن

أنه ال املختار املقيس  :وقال النووي .وهو قريب من القياس :قال الرافعي
يوقف نصيب الزوجات إىل االصطالح بني املسلمات  ول[ يوقف وعلى األ/ب41]/

ولو نكح رجل . كن زوجةتومن كان يستحق قدر فرض الزوجات من الورثة لو مل 
ففي إيقاف مرياث زوجة  .ومات قبل البيان ،كما طالقا حدإ :لفقامسلمة وكتابية 

 .(2)الوجهان 

واجلزم ابملنع يف األوىل  ،[الصورة] خلالف هبذهختصيص ا (3)وعن صاحب التقريب 
 .(4)ا وال يتوقع الفقيه بينهما فرق: قال اإلمام

الربع أو الثمن  :قال ابن القاص ،الثاين: لو مات ذمي عن أكثر من أربع نسوة
وجيعل  ،ال يرث إال أربع فيوقف بينهن إىل أن يصطلحن :وقال آخرون ،بينهن مجيعا

إن صححناها  ،يبىن ذلك على صحة أنكحتهم: وقال القفال ،همالرتافع إلينا كإسالم
: ومات قال البغوي تهأو ابن هولو نكح جموسي أم. وإال مل يرث إال أربع ،ورث الكل

                                         
 (.2/1٠1(، هناية احملتاج )١/121(، حاشية الرملي )2/٢2٢نظر: الوسيات للغزايل )ا( ٢)
 (.1/٢1٢(، روضة الطالبني )8/٢١2العزيز شرح الوجيز )انظر: ( ١)
سبقت ترمجته  لشيخ: قاسم بن   القفال الشاشي الشافعيهو ا التقريب يف الفروعصاحب ( 1)
 .٩١ص 
 (.8/٢١2، العزيز )(٢١/121هناية املطلب )انظر: ( 1)
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 .(1)التوريث على هذا اخلالف واملذهب القطع ابملنع  منهم من بىن

ن من تسب عدهتحتهل  ،الثالث: املعينات للفراق عند إسالمه على أكثر من أربع
أو إسالم املتقدم منهما إن  ،إن أسلما معا ،وقت االختيار أو من حني إسالم الزوجني

يه مث تقرهبما البغوي من الوجهني فيما إذا طلق إحدى زوج :فيه وجهان ،أسلما مرتبا
عني هل تكون عدهتا من التعيني أو من حني الطالق أي على القول بوقوع الطالق من 

 .(2)من حني االختيار  وقت التلفظ وصحح أهنا

سالم وقال القاضي هو ظاهر اإلوالراجح عند عامتهم أهنا من حني  :قال الرافعي
 .(3)النص أهنا من حني االختيار

 الطرف الثاين: يف ألفاظ االختيار وفيه مسائل:

أو نكاحك أو تقرير نكاح هذه وبقوله  ،األوىل: االختيار بقوله اخرتت نكاح هذه
أو اخرتتك أو أمسكت نكاحك أو أمسكتك أو ثبت نكاحك  حبستك أو أعتقتك

 .(4)أو حبستك على النكاح 

لكن األقرب أن جيعل قوله  ،وإيرادهم يقتضي أن مجيع ذلك صريح :قال الرافعي
 انتهى. (5) اخرتتك وأمسكتك من غري تعرض للنكاح كناية

ال  :اوردي[ قال امل/أ41]/ومقتضى هذا أن يصح االختيار للنكاح ابلكتابة لكن 

                                         
أسىن املطالب يف شرح ، (1/٢1٢روضة الطالبني )، (8/٢١2العزيز شرح الوجيز )انظر:  (٢)

 (1/٢11روضة الطالب )
 .(1/٢٢1١روضة الطالبني )، (8/٢١2) العزيز(، 2/1٠٩انظر: التهذيب )( ١)
 .(8/٢١1العزيز )انظر: ( 1)
(. أسىن املطالب يف شرح روضة الطالب ١/2١(، املهذب )٩/١81احلاوي )انظر: ( 1)
(1/٢1٢،) 
 .(8/٢٢٩العزيز )انظر: ( 2)
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وينبغي أن خيرج هذا على اخلالف يف  ،يصح ابلكتابة مع النية جلراينه جمرى عقد النكاح
، (1)فعلى الثاين يكون فيه اخلالف من حصول الرجعة ابلكناية  ؟أو استدامة اءأنه ابتد

 .(2)وعلى األول ال يصح

ولو  :حلاويوقال يف ا ،وأما اختيار الفسخ فإنه يصح ابلكناية مع النية كالطالق
ولو  ،حبستها أو رددهتا مل يكن اختيارا :ولو قال ،اخرتهتا أو أمسكتها فهو صريح :قال
ولو  ،ويف كونه صرحيا يف الفسخ أو كناية وجهان ،حرمتها وأطلق مل يكن طالقا :قال
من حتته  :ولو قال ،وتعينت الباقيات للفسخ ،اخرتت هؤالء األربع للزوجية صح :قال

هذه للفسخ دون لفظ  :أو قال ،واملوقوفات خس ،للفسخ ؤالءرتت همثان ألربع اخ
وإن  ،أو نكاح هؤالء األربع وأراد اإلطالق ،فسخت نكاح هذه :وكذا لو قال ،االختيار

وألربع أريدكن  ،ألربع أريدكن :ولو قال ،محل على االختيار للفراق ،أراد الطالق وأطلق
لشافعي والقياس حصول التعيني مبجرد قوله قال ا. (3) املراداتتعني ت :قال املتويل

 أريدكن.

 .(4)لواحدة فارقتك قال الشيخ أبو حامد  يكون فسخا وصححه مجاعة :ولو قال

 .(5)هو اختيار للنكاح كقوله طلقتك :قال القاضي أبو الطيب

ولو طلق واحدة أو أربعا منهن كان  ،قال املاوردي: وقوله سرحتك كقوله فارقتك
أنه ال  :وفيه وجه .ويقع الطالق ويندفع األخرايت يف صوره األربع ،نكاحذلك تعيينا لل

                                         
تاج مغين احمل، (٢1/٢٩2(، كفاية النبيه )8/٢٢٩(، العزيز )٢1/112هناية املطلب )انظر: ( ٢)
(1/٢٩٩). 
 (. ٢8/٢21احلاوي )انظر: ( ١)
 (.٩/١8٢احلاوي )انظر: ( 1)
 (.٢1/١٠1(، كفاية النبيه )1/٢22(، روضة الطالبني )8/٢٢٩العزيز )انظر: ( 1)
 (.1/٢22(، روضة الطالبني )8/٢١٠العزيز )انظر: ( 2)
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  .(1)يكون تعيينا

ال يقتضي ذلك تعيني  ،إلحدامها أنت طالق :مث قال ،ولو كان طلق إحدى امرأتيه
مل يكن تعيينا :فوجهان ،أو ظاهر عن واحدة أو عدد ولو آىل  املبهم يف األخرى الطالق

 ،والظهار يالءفعلى هذا إن اختارها للنكاح صح اإل ،(2)للنكاح يف أصح الوجهني
ولو . اهر عنها إن مل يفارقهاظويصري عائدا من امل ،دة اإليالء من حني االختيارمابتداء و 

 ،سقط احلد ابلبينة أو اللعان إن اختارهايو  ،ن كانت حمصنة، إدقذف واحدة منهن حُ 
 . (3)وإن مل خيرتها مل يسقط إال ابلبينة

[ /ب41]/فإن أراد الطالق كان  ،أو هؤالء األربع ،فسخت نكاح هذه :الولو ق
فلو ادعى بعضهن  ،أطلق محل على اختيار الفراق وأ ،وإن أراد الفراق ،اختيارا للنكاح

ومهما عني واحدة للنكاح أو للفراق  ،أنه أراد الطالق كان هلن حتليفه على أنه مل يرده
  .(4)ذلك عينيومل يكن له ت ،تعينت

ولو خاطب  ،وكذا لو اختار فسخ نكاح اجلميع ،ولو اختار اجلميع للنكاح فهو لغو
فإذا  ،بقى احلاجة إىل التعينيتو  ،اجلميع ابلطالق وقع الطالق على األربع املنكوحات

 .(5)والباقيات مندفعات ،طلقاتعني املنكوحات فهن امل

ملطلقات من الباقيات وليس له جتديد نكاح واحدة منهن حىت يعني ا :قال املتويل
عله اختيارا يف الواحدة جنإن مل  :قال القاضي .(6)من اجلميع أو ظاهر ابلشرع ولو آىل

                                         
 (.٢٠/٢2١انظر: احلاوي )( ٢)
 (.8/٢٢٩انظر: العزيز )( ١)
 (.1/٢22(، الروضة )8/8٢زيز )انظر: الع( 1)
 انظر: املصادر السابقة. ( 1)
أسىن املطالب يف شرح روضة الطالب ، (1/٢22روضة الطالبني )(، 2/٢2١انظر: الوسيات )( 2)
(1/٢1٢). 
 (.1/٢22روضة الطالبني )انظر: ( 2)
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أمر  اوإن جعلناه اختيار  فإذا اختار أربعا مل يؤاخذ حبكمها بال مهر ،أمر ابالختيار
عينها فمن  ،فيهن حبكمها وطلق أربعا منهم أمر ابلتعيني يؤاخذفإذا عني أربعا  ،ابلتعيني

 .(1)أو من وقت اإليقاع فيه الوجهان  ،واالختيار من حني التعيني ،للنكاح فهي مطلقة

ا هتمن دخلت الدار فقد اخرت  :فلو قال ،الثانية: ال يصح تعليق االختيار والفسخ
وفيه  .الدار فقد اخرتتك للنكاح أو للفسخ مل يصح أو إن دخلتِ  ،للنكاح أو للفسخ

أو إن  ،الدار فهي طالق من دخلتِ  :ولو قال. ختيار للفسختعليق اال جيوزأنه  :وجه
فإن دخل الكل  ،وحيصل االختيار ضمنا ،فاملذهب صحته ،دخلت الدار فأنت طالق

أو معا طلقت الزوجات األربع وأمر ابلتعيني فلو عينها  ،طلقت األربع األول ،مرتبا
من  :ولو قال الطالق وقال ابن أيب هريرة ال يصح تعليق هذا للزوجية ثبت طالقها.

فإن أراد الفراق مل  ،أو إن دخلت فنكاحك مفسوخ ،دخلت فهي مفسوخة النكاح
 .(2)وإن أراد الطالق صح على املذهب ،يصح

أو كلما  نمن أسلمت منك :فقال ،لفنختوجيري ذلك كله فيما إذا أسلم الزوج و 
 ،فقد طلقتها :الوإن ق .مل يصح ،فقد اخرتها للنكاح :فإن قال ،أسلمت واحدة منكن
له بغري طالق مل حفإن أراد  ،فقد فسخت نكاحها :وإن قال .صح على الصحيح

فقد فسخت  :وإن قال ،صح على الصحيح ،[ أراد الطالق/أ42]/وإن  ،يصح
فإذا  ،وإن أراد الطالق صح على الصحيح ،فإن أراد حله بغري طالق مل يصح ،نكاحها

وكذا إىل متام األربع ويندفع نكاح  ،أسلمت واحدة طلقت وحصل اختيارها ضمنا
 .(3) وهو نصه هناالباقيات 

                                         
 .(٢٠/١١٩البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )انظر: ( ٢)
أسىن املطالب يف شرح روض الطالب (، 8/٢١٠لعزيز )، ا(٩/١81احلاوي )انظر: ( ١)
(1/١2٠). 
 (.1/٢21(، روضة الطالبني )٢١٢-8/٢١٠العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 1)
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على ما  (1)مله حبومن قال به أول النص  ،وقال الشيخ أبو حامد: إنه ليس بشيء
لكل واحدة بعد إسالمها فسخت  :أو على ما إذا قال ،إذا مل يكن حتته إال أربع

 .(2) عي ال الزوجوكالم الشاف فيكون قوله كلما أسلمت واحدة منكن ،نكاحك

مث قال  ،ع منهن واختارهنربفأسلم أ ،ومحله بعضهم على ما إذا أسلم على مثان
الباقيات كلما أسلمت واحدة منكن فقد اخرتت فسخ نكاح واحدة من املختارات 

 .(3)وأراد الطالق 

 .(4)أن نص الفسخ ابلطالق غري جائز :وحكى اإلمام وجها

  ؟للموطوءة الثالثة: هل يكون الوطء اختيارا

 :(5)فيه طريقان

اليت أهبم الطالق  ،املرأتني إحدىفيه وجهان كالوجهني فيما إذا وطء  :أظهرمها
 .ختيارابواألصح أنه ليس  ؟هل يكون تعيينا ،فيهما

 . القطع به :والثاين

وعليه مهر املثل  ،كان خمتارا لألربع األوىل  ،فإن جعلناه اختيارا ،ولو وطء اجلميع
وجيب املهر للباقيات إن جهل  ،عله اختيارا اختار أربعا منهنجنوإن مل  ،جهلللبواقي إن 

 .(6)وإن علمها فال  ،البينونة

                                         
 يف )ز(: حتمله.( ٢)
 (.٩/111(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )2/1٩2التهذيب يف فقه الشافعي )انظر: ( ١)
(، البيان يف مذهب اإلمام ٩/١8١) (، احلاوي8/٢١٢) ، العزيز١11صخمتصر املزين انظر: ( 1)

 (.8/11٩الشافعي )
 (.٢١/111هناية املطلب يف دراية املذهب )انظر: ( 1)
 (. 1/٢21(، الروضة )8/٢١٢انظر: العزيز )( 2)
 (.1/٢1١أسىن املطالب يف شرح روضة الطالب ) (،1/٢21روضة الطالبني )انظر: ( 2)
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فاختار املسلمات  ،وختلف أربع ،فأسلم معه أربع ،الرابعة: إذا أسلم وحتته مثاين نسوة
  .(1)واندفعت املتخلفات من حني إسالمه مطلقا  ،للنكاح صح

 ارأصررن وقال: إن أسلمن يف العدة وقعت من حني اختيوقيده البغوي مبا إذا 
فانقطع  ،وتضمن اختيارهن ،وكذا لو أطلق املسلمات صح ،والقياس األول .(2)األوليات

فإن أراد به  ،وإن فسخ نكاح املسلمات .ونكاح األخرايت ابلشرع ،نكاحهن ابلطالق
املتخلفات كتابيات فإن كانت  ،طالق بالال حوإن أراد به  ،فكما لو طلق ،الطالق

مث إن مل تسلم املتخلفات تعينت  ،وإن كن وثنيات مل ينفذ ،املتخلفات توتعين ،صح
وللمسلمات أن  ،وإن أسلمن فيستأنف اختيار أربع من الثمان ،املسلمات للنكاح

خلفات أيضا أن ت[ وللم/ب42]/ هيفمنه وحتل نَّ وبِ  ،يدعني أنه أراد ابلفسخ الطالق
أصررن  نفإ ،وقفي أن الفسخ ال يلغو لكن :وفيه وجه .لك وحتليفهيدعني أنه أراد ذ

 ،يف املسلمات ذوإن أسلمن فيها نف .ن بطالنهاب ،على الشرك إىل انقضاء العدة
وإن اختار  .وهو خمرج من اخلالف يف وقف العقود ،وتعينت األخرايت للنكاح

 ذتارهن للنكاح مل ينفوإن اخ .وتعينت املسلمات للزوجية ،قطعا ذاملتخلفات للفسخ نف
 .(3)فإن أسلمن ابنت صحته  ،فإنه يقف على إسالمهن ،إال على قول الوقف

 .(4)الطالق فيه خالف ذلو طلقهن مث أسلمن فهل يتبني نفو  نعم :قال الغزايل

فإن أراد به الطالق  ،فسخت نكاحهن :فقال ،ولو أسلم معه من الثمان خس
 ،ال طالقبد حله اوإن أر  ،نهنيلطالق فعليه تعيوقد بنَّ اب ،صار خمتارا ألربع منهن

ار من اجلميع ختفإن أسلمت املتخلفات يف العدة ا ،انفسخ نكاح واحدة ال بعينها

                                         
 (.2/1٠1هناية احملتاج )انظر: ( ٢)
 (.2/1٩1التهذيب )انظر: ( ١)
 (، 1/٢28(، أسىن املطالب )1/٢28روضة الطالبني )، (8/٢١٢العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 1)
 (.2/٢21الوسيات يف املذهب )انظر: ( 1)
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صار خمتارا لواحدة  ،فإن أراد به الطالق ،ولو قال فسخت نكاح واحدة منكن ا،أربع
 ،اد حله بال طالقوإن أر  ،وخيتار من الباقيات ثالاث للنكاح ،عينهايمنهن غري معينة ف

وأراد ولو قال الثنتني معينتني  .وخيتار ممن عداها أربعا ،عينهايف ،انفسخ نكاح واحدة
 ،وله اختيار األخرى مع ثالث أخر ،(1)[عينهايف] ،انفسخ نكاح واحدة منهما ،احلل

 .(2)تعينت املختارات فيهن فيختار أربعا منهن  ،ولو اختار اخلمس كلهن

كما لو أهبم الطالق يف   ،حصرت املختارات من احملصور فيهن :اخلامسة: لو قال
 .(3)هاتني  إحدىوقال املراد به  ،أربع

لكل من  :وكان يقول ،فأسلمن متعاقبات ،السادسة: أسلم وحتته مثان وثنيات
 ذاانف ،كان لغوا يف األربع األوائل  ،فإن أراد حال بغري طالق ،أسلمت فسخت نكاحك

وكان على وجه الوقف موقوفا على إسالم األواخر وقد  ،راقلفايف األواخر فيتعني 
[ /أ43]/وإن أراد الطالق صار  ،الفسخ يف األوائل ذإبسالمهن نفو  نيبفي ،أسلمن

 (.4خمتارا لألربع األوليات )

ُالفصلُاخلامسُيفُالنفقةُواملهر
ل وإن أسلم أحدمها قب ،ستمر النكاحياستمرت النفقة كما  ،إذا أسلم الزوجان معا

فإن  ،ما أن يتقدم إسالم الزوج أو الزوجةإف ،والزوجة غري كتابية ،اآلخر بعد الدخول
فال نفقة هلا يف العدة إال أن تكون  ،فإن أصرت إىل انقضاء العدة ،تقدم إسالم الزوج

وإن  ،وصححنا أنكحتهم ،للحامل :وكذا إن قلنا ،هنا للحملإ :فيجب إن قلنا ،حامال

                                         
  ساقطة من: )ز(.( ٢)
(، أسىن املطالب 1/٢2٩روضة الطالبني )(، 8/٢١١(، العزيز )2/1٩1انظر: التهذيب )( ١)
(1/٢1١.) 
 (.8/٢١٢(، العزيز شرح الوجيز )2/٢21الوسيات )انظر: ( 1)
 (.1/٢1١(، أسىن املطالب )1/٢28(، روضة الطالبني )٢١1-8/٢١١) العزيزانظر: ( 1)
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 .(1)ها من حني إسالمها تأسلمت يف العدة استحق

 :(2)ويف نفقة مدة التخلف قوالن

ومها مبنيان على القولني يف أن النفقة جتب  :قيل ،أهنا ال جتب :اجلديد الصحيح
 .وهو اجلديد ،أو جتب هبما معا ،وهو القدمي ،ابلعقد وتستحق ابلتمكني

تستحق النفقة  فاملذهب أهنا ،فإن أسلم الزوج يف العدة ،وإن أسلمت املرأة أوال نظر
 .(3)وهو ضعيف أهنا ال تستحقها :قول :وقيل ،وفيه وجه ،ملدة التخلف

 :(4)ففي استحقاقها نفقة العدة وجهان ،وإن أصر إىل انقضاء عدهتا

  .(5)والغزايل واختاره اإلمام ،ستحقهاتال  :أحدمها

 .أهنا تستحقها ،وهو املنصوص :وأصحهما

  (6)؟ هي كالرجعية أم الومأخذ اخلالف أهنا هل  :قال القاضي

 -والعياذ ابهلل- ،أما حكمها عند جتدد الكفر ،هذا حكم النفقة عند جتدد اإلسالم
 ،فال نفقة هلا يف زمن الردة وإن عادت فيه إىل اإلسالم ،فإن ارتدت املرأة بعد الدخول

رتدت هو كما لو ا :وإن ارتدا معا قال البغوي ،ولو ارتد الزوج فعليه نفقتها مدة عدهتا
 .(1)ال جيب شيء  :يف وجهو  ،جيب نصف املهر :ويف وجه .(7)املرأة

                                         
(، جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني 1/٢1١روضة الطالبني )، (8/٢١2لعزيز )انظر: ا( ٢)

 (١/١1) والشهود
  (.1/٢1١(، الروضة )٢١1-8/٢١2انظر: العزيز )( ١)
 (.٩/128(، البيان )2/٢21(، الوسيات )٢٢/1٩2انظر: احلاوي )( 1)
 انظر: املصادر السابقة. ( 1)
 (.2/٢21الوسيات يف املذهب )، (٢2/1٩٢هناية املطلب )انظر: ( 2)
 (.٢2/1٩٢انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.2/١12التهذيب )انظر: ( 1)



 [ 251 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

ُفروع

 ،فتنازعا يف مقدارها ،ابجلديد أن املرأة ال تستحق نفقة ملدة ختلفها :األول: إن قلنا
وكذا  ،دق بيمينهصُ  ،بل عشرة :وقالت املرأة ،ختلفت عين عشرين يوما مثال :قال الزوجف

بل  :وقالت ،أسلمت بعد العدة فال نفقة لك :فقال الزوج وتنازعا :ابلقدمي :إن قلنا
 كفال نفقة ل ،أان أوال أسلمتُ  :فقال الزوج ،ولو اختلفا يف السابق إىل اإلسالم .فيها

فلي النفقة تفريعا على الصحيح فيهما  ،أسلمت أان أوال :وقالت، يف مدة التخلف
  :(2)فوجهان

واملراوزة أن القول قول الزوجة مع  [ ابن أيب هريرة/ب43]/وهو قول : أشبههما
 .(3)ميينها

 .(5)أن القول قوله بيمينه ،إىل العراقيني ونسبه اإلمام (4)عن أيب إسحاق :واثنيهما

كما لو   ،واختلفا يف تقدم إسالمها ،فإن اتفقا على وقوع إسالمه يف وقت معني
 ،بل قبلك :لوقا ،بعدي أسلمتَ  :وقالت ،اتفقا على أنه أسلم صبيحة يوم االثنني

 .(6)صدق بيمينه 

إذا أسلم أحد الزوجني قبل  ،وقد تقدم حكمه ،الثاين: يف االختالف يف املهر
فلي  ،أنت أوال قبل الدخول أسلمتَ  :فلو قالت املرأة ،بعده أول الباب وأالدخول 

أما املسمى إن كانت التسمية صحيحة أو نصف مهر املثل إن   ،عليك نصف املهر
                                                                                                                                                = 

 (.8/٢١2العزيز )انظر: ( ٢)
 (.1/١28، مغين احملتاج )(٢/1٢شرح مشِكل الوسيات )، (2/٢22الوسيات )انظر: ( ١)
 .(.1/٢1١(، الروضة )8/٢١1(، العزيز )٢٢/1٩1احلاوي ) نظر:ا( 1)
 .٢٠1، تقدمت ترمجته صاإلسفراييينهو ( 1)
 (.٢١/121هناية املطلب )انظر: ( 2)
لب يف شرح روضة الطالب أسىن املطا (،8/٢١٩العزيز ) (،2/٢22الوسيات )انظر: ( 2)
 (.1/٢2٠الغرر البهية ) (،٢11/1)
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وهو  ،وهي املصدقة بيمينها ،فال مهر لك ،أنت أوال بل أسلمتِ  :لوقا كانت فاسدة
فال معىن  ،فإن أفسدانها فال شيء هلا مطلقا ،تفريع على الصحيح يف صحة أنكحتهم

فإن  ،هرامل طرمل يكن هلا مطالبته بش ،ال أدري أينا أسلم أوال :ولو قالت ،الختالفل
أعرب ولو  ،وأخذت شطر املهر ،نهايمدقت بيصُ  ،سلم أوالأأنه  تبينتُ  :وقالت ،عادت

مث  ،فال نكاح بينهما إن كان قبل الدخول ،هما السابق إىل اإلسالم منهماجبهلالزوجان 
الزوج من  يتمكنوإن كان بعده مل  ،مطالبته بهمن ن كميُ مل  ،إن كان قبل قبض املهر

زعا يف بقاء ولو تنا ،ويقر الشطر اآلخر يف يدها إىل أن يتبني احلال ،اسرتجاع شطره
 ،ال نكاحف ،بل متعاقبني :وقالت ،فالنكاح ابق ،أسلمنا معا :فقال الزوج ،النكاح
 .نهيق الزوج بيمأن املصدَّ  :أصحهما :(1)فقوالن

 .قةأهنا املصدَّ  :والثاين

من يدعي  ييف أن املدع ،عليه ىواملدع يومن هنا استنبط اخلالف يف حد املدع
وهو أصل يطرد إال يف دعوى املودع الرد  ،وسكوته أو من إذا سكت خلي ،أمرا ابطنا
 .(2)وإن كان خالف الظاهر ،هفإن القول قولُ  ،أو التلف

 ،قبلي أسلمتَ  :فإن قالت ،ينظر يف ابتداء دعواها :فإن صدقناها  قال أبو الفرج
 ،قبلك أسلمتُ  :وإن قالت. أهنا مل تكن مسلمة وقت إسالمه (3)حلفت على البت

 :[ الزوج/أ44]/فقال  ،ساكَ ولو عَ  ،سالمه وقت إسالمهاإبعلم حلفت على نفي ال
 نصف وهي تدعي ،فالقول قوله يف أن ال نكاح ،أسلمنا معا :وقالت ،مرتباأسلمنا 

  .(4)املهر

                                         
 (.1/٢11(، الروضة )8/٢١٩انظر: العزيز )( ٢)
 .(٢11-1/٢11(، الروضة )8/٢١٩العزيز )، (٩/12٩البيان )انظر: ( ١)
 يف )ز(: الثبت.( 1)
 (.8/٢١٩العزيز )انظر: ( 1)
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 . (1) املصدق منهما القوالنيفو 

هذا كله  .استمر النكاح ،ال ندري أوقع إسالمنا معا أو على التعاقب :ولو قاال معا
فإن ادعى الزوج أنه  ،أما لو اختلفا يف إسالمهما بعده ،الف قبل الدخوليف االخت

ح فهذا الفرض على ا فال نك ،بل بعده :وقالت ،سلم قبل انقضاء عدهتا فالنكاح ابقأ
 :(2) وجوه

أسلمت يف  :قول الزوجيو  ،تفقا على وقت انقضاء العدة كغرة رمضانأن ي :أحدها
 .نهايفتصدق الزوجة بيم ،مضانبل يف الثالث من ر  :شعبان وتقول هي

انقضت عدتك  :ويقول الزوج ،أن يتفقا على وقت اإلسالم كغرة رمضان :والثاين
 نه.يبل يف شعبان فيصدق بيم :وتقول هي ،يف الثالث منه

بل اقتصر الزوج على سبق  ،الثالث: أن ال يتفقا على وقيت اإلسالم وال االنقضاء
ونص فيما إذا  ،فالنص أن القول قول الزوج ،اإسالمه واملرأة على سبق انقضاء عدهت

 ،فادعى أنه أسلم يف العدة فالنكاح ابق ،مث أسلم واختلفا ،ارتد الزوج بعد الدخول
 ،ا إذا اختلف الزوجان يف الرجعة وانقضاء العدةموفي ،حا بل بعدها فال نك :وقالت
ألصحاب لو  ،بل بعدها أن القول قول الزوجة :فقالت ،راجعتك يف عدتك :فقال

 :(3)طريقان

 : جعل كل واحدة من املسائل على قولني :أحدمها

 . بو حامد والطربي القول قول الزوجوبه قال القاضيان أ :أحدمها

                                         
 (. 1/٢11(، الروضة )8/٢١٩انظر: العزيز )( ٢)
(، حتفة احملتاج 1/٢11روضة الطالبني ) (،8/٢1٠(، العزيز )٢٠/1١٠حلاوي )اانظر: ( ١)
(٢٠/1١2.) 
 .(8/٢1٠(، العزيز شرح الوجيز )٩/١٩٢احلاوي )انظر: ( 1)
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 .(1)وأصحهما بتنزيل النصني على حالني ،القول قول املرأة :والثاين

أراد ما إذا وقعت  ،القول قوله :حيث قال :فقال بعضهم ،واختلف القائلون به
وخيتلفا يف انقضاء  ،وهو أن يتفقا على وقيت اإلسالم والرجعة ،لدعوى على الوجه األولا

 .(2)أراد ما إذا وقعت الدعوى على الوجه الثاين  ،القول قوهلا :وحيث قال ،العدة قبله

 ،أراد ما إذا كان هو السابق ابلدعوى ،القول قوله :وقال ابن سريج: حيث قال
 .(3)ذا ما كانت هي السابقة وهو الصحيح إ ،القول قوهلا :وحيث قال

زمان دعوى  مضىإن  :فقال ،وزاد البغوي فيما إذا سبق الزوج ابلدعوى شيئا آخر
ل كالمها اتص[ إذا /ب44]/فأما  ،فالقول قوله ،مث ادعت انقضاء العدة من قبل ،الزوج

 . (2) ويف الفرع مزيد كالم أييت يف ابب الرجعة ،(4)افالقول قوهل ،بكالمه

حني طلعت الشمس يوم   ،الثالث: لو أقام الزوج شاهدين على أيهما مجيعا أسلما
ولو شهدا أبهنما أسلما  ،النكاح (6)ببقاءوحكم  ،لت شهادهتمابق ،أو حني غربت ،كذا

 .(7)نص عليه  مل حيكم بشهادهتما ،منه أو مع غروهبا ،مع طلوع الشمس

فإن  ،كفرهمإلينا يف  أو ترافعوا  ،أسلموامث  ،لو نكحت املرأة زوجني يف الكفرالرابع:ُ
وإن  ،إن مل يعتقدوه صحيحا ،مع واحد منهما هاقر نواحدة مل  ةوقع العقدان دفع

                                         
 (. 1/٢11(، الروضة )8/٢1٠انظر: العزيز )( ٢)
 (.٩/212احلاوي )انظر: ( ١)
 (.8/٢1٠لوجيز )العزيز شرح ا (،2/1٢١التهذيب ) (،٢٠/1١٠احلاوي )انظر: ( 1)
 (.2/1٢١ويف )ط(: القول قوله. والصواب كما هو مثبت انظر: التهذيب ) (1)
 انظر:  (2)
 يف )ز(: سبقا.( 2)
 .(1/١٠١(، مغين احملتاج )1/٢12أسىن املطالب )، (8/٢1٢العزيز )انظر: ( 1)
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ن إ :وقيل ،(1)أان نقره وختتار واحدا منهما  :وفيه وجه ،اعتقدوه فكذلك على الصحيح
 ةوجز  هيف ،وإن ترتب النكاحان ،الزوجات قطعا تخريتالقاضي الطربي اختاره وال 

ي ففوهم يعتقدون جواز ذلك  ،وأسلمت مع الثاين ،ولو كان األول قد مات ،األول
ُ.(3)ولعله أصح :ومنهم من قطع ابلتقرير قال النووي ،(2)التقرير وجهان

                                         
الغرر (، 1/٢12(، أسىن املطالب يف شرح روضة الطالب )1/٢12روضة الطالبني )انظر: ( ٢)

 (.1/٢2٠البهية )
 (. 1/٢12(، الروضة )8/٢1١انظر: العزيز )( ١)
 .(1/٢12روضة الطالبني )انظر: ( 1)
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ُيفُموجباتُاخليارُ:منُالكتابُالقسمُالرابع
 .(1)العيب والعنة والغرور والعتق :وعدها الغزايل أربعة

 :واعرتض بوجهني

أبنه أفردها ابلذكر : وأجيب ،فال يكون قسيما هلا ،أن العنة من العيوب :مهاأحد
 .النفرادها أبحكام

 ءج البكر من غري كفو فإن الويل لو ز  ،أن املوجبات قد تزيد على ذلك :واثنيهما
وصححناه ثبت له  ه،كافئتوكذا لو زوج الصغري ممن ال  ،ثبت هلا اخليار ،وصححناه

فبانت كتابية ثبت هلا اخليار عند  ،ةلملو تزوجها ظاان أهنا مس وكذا ،اخليار إذا بلغ
ثبت له  مستأجرة وكذا لو وجد الزوجة ،وكذا لو زوج ابنته البكر من معسر ،القاضي
ثبت هلا اخليار ابإلعسار ابملهر والكسوة يوسيأيت أيضا أنه  .(2)قاله املاوردي اخليار 
 والنفقة.

ويف  ،يف العيوب املقررة يف هذا الباب :ها يف أمرينوالنظر في ،النوع األول: العيوب
 .موجبها

ُ.النظرُاألول:ُيفُالعيوبُاملثبتةُللخيار

  :من الزوجني خسة لواملتفق على ثبوت اخليار به لك

أن يبقى  :ويف معناه ،واجلب قطع مجيع الذكر ،عننيتابلزوج اجلب وال نخيتصا :اثنان
عنني ضعف العضو عن الوطء توال ،قدر احلشفة [ ما ال ميكن أن يوجل منه/أ45]/منه 

 .ضعفا عاما أو خاصا على ما سيأيت

وكذا أحلق ضيق املنفذ  ،وأحلق الغزايل كرب الذكر كربا خارجا عن املعتاد ابجلب 
                                         

  .(2/٢28الوسيات يف املذهب )انظر: ( ٢)
 (.٩/٢18احلاوي )انظر: ( ١)
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 .(1)ضيقا خارجا عن العادة ابلرتق

إن   :قاليويشبه أن يفصل و  :قال الرافعي ،واألصحاب يصرحون مبخالفته فيهما
وإن كانت حبيث  ،يصحها فال حنيف مثل تمل وطءحتو  ،حتتمل وطء هذا كانت ال

ما قاله  لويُؤو  ،كالرتق فله الفسخخيشى أن يؤدي إىل اإلفضاء من أي شخص فرض 
 .(2)وما قاله املصنف على الثاين ،األصحاب على األول

 ،للحماب مدخل الذكرفالرتق أن يلتصق  ،الرتق والقرن :مها املرأةما تص هبخت :والثاين
عظم يكون يف الفرج مينع  نر قوال ،ول هذه من ثقبة ضيقة كإحليل الرجلبوخيرج 
هو ورم يف  :وقيل ،هو عضلة تكون فيه :وقيل ،هو حلم يتكون فيه :وقيل ،اجلماع

وليس للزوج إجبارها  .مينع دخول الذكر ،املرأة يضيق منها فرجها سيتإاللحمة اليت بني 
 ،لكن لو فعلت ذلك ،وليس له ذلك برضاها أيضا يل:قال املتو  ،على شق املوضع 

وميكن أن جييء فيه اخلالف فيما إذا اطلع  :قال الرافعي .سقط اخليار ،وأمكن الوطء
 انتهى. (3) د زوالهعلى عيب املبيع بع

لو أرادت شق :  (6) والبندنيجي وقال البغوي (5)والعمراين  (4)وقد حكى املاوردي 
 املوضع مل مينع.

 ة يشرتك فيها الرجال والنساء: وثالث

وعالمته أن يعصر فال حيمر  ،وهو بياض يكون ببعض األعضاء :صرب ال :أحدها

                                         
 .(2/121الوسيات يف املذهب )انظر: ( ٢)
 (.٢٠/1٠8العزيز )انظر: ( ١)
 (.١/1١٠اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )(، 1/٢11) ، الروضة(8/٢11العزيز )انظر: ( 1)
 (.٩/11٠احلاوي )انظر: ( 1)
 .(٩/١٩1) البيانانظر: ( 2)
 (.2/12٢التهذيب )، (٩/11٠احلاوي )انظر: ( 2)
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 .بياض على غري هذا الوجه :وهو (1)وال يلحق به البهق   ،ألنه ميت

تناثر يمث ينقطع و  ،مث يسود ،حيمر العضو منها ،وهو علة ضعيفة :اجلذام :واثنيها
وأطلق العراقيون القول بثبوت  ،صوله يف الوجه واألطراف أكثروح ،ل هللا العافيةأفنس

ان إذا يثبتوإمنا  ،أن أوهلما ال يثبت اخليار :وعن الشيخ أيب دمحم ،اخليار ابلربص واجلذام
وتردد . (2)استحكام اجلذام إمنا حيصل ابلتقطع :وقال ،استحكما حبيث ال يقبال العالج
وال  ،وحكم أهل البصرة ابستحكامه ،وداد العضوابس ىفيه اإلمام وقال: جيوز أن يكتف

 .(3)[ وكثريمها/ب45]/فرق بني قليلهما 

وال فرق بني  ،به اإلغماء يلحقوال  ،واثلثها: اجلنون سواء كان مطبقا أو منقطعا
أنه إذا كان زمن اإلفاقة أكثر من زمن اجلنون ال يثبت اخليار  :وفيه وجه ،قليله وكثريه

(4). 

 ،املمكن فرضه يف حق كل واحد من الزوجني خسةو  ،وب سبعةفجملة هذه العي
أو  ،أو أحد العيبني املختص هبا ،فإذا وجد الرجل ابملرأة أحد العيوب الثالثة املشرتكة

ثبت اخليار  ،أو أحد العيبني املختص به ،وجدت املرأة ابلرجل أحد العيوب املشرتكة
هل دون العلم إال يف العنة ففيها كالم ثبت اخليار هبذه العيوب عند اجليوإمنا  ،للواجد
وفيه وجه أنه إن كان  ،دق املنكرصُ  ،ولو ادعى من به العيب علم اآلخر به فأنكر أييت.

 .(5)الدخول صدق مدعي العلم  دبع

                                         
(، حترير 1/٢٠١٩الصحاح ) بياض يعرتي اجللد خيالف لونه ليس من الربص. انظر: البهق( ٢)

 .١21ألفاظ التنبيه ص
 (.٢١/1٠8هناية املطلب )انظر: ( ١)
 انظر: املصدر السابق.( 1)
 (.٢1/٢22(، كفاية النبيه يف شرح التنبيه )٩/١٩1البيان )انظر: ( 1)
 (.8/٢11العزيز )انظر: ( 2)
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وعلى  ،صدق املنكرال  أمال أو أنه برص  يف أن الذي به جذام أو اولو اختلف
  .(1)ن طبيبني ويشرتط أن يكون الشاهدا ،املدعي البينة

 :(2)ففي ثبوت اخليار هلا به وجهان ،ولو جبت املرأة ذكر زوجها

فإن كاان من  ،ولو ظهر بكل من الزوجني عيب يثبت اخليار ،نعم :صحهماأ
رأة رتقاء أو قرانء املو  ،أو عنينا ،جنسني فلكل منهما اخليار إال إذا كان الرجل جمبواب

وإن كاان من جنس واحد فإن  ،ن ال خياروقطع بعضهم أب ،فيكوان كاجلنس الواحد
 :(3)تساواي يف القدر فوجهان

ثبت لآلخر  ،وإن كان يف أحدمها أفحش أو أكثر ،أن لكل منهما اخليار :أصحهما
ني فال ميكن إثبات اخليار لواحد نونإذا كاان جم ، أماهذا كله يف غري اجلنون ،اخليار قطعا

ثبت لكل ين املنقطع يثبت اخليار فينبغي أ ونكذا أطلقوه لكن تقدم أن اجلن  ،منهما
 .(4)منهما عند إفاقته 

 واختلف األصحاب يف ثالثة أمور: 

  ؟هل يثبت اخليار ،أحدها: أن ما عدا هذه العيوب

  .(5)وهو املذهب ،ال :فقال اجلمهور

ومها  اللذين ال يقبالن العالج (2)نانوالصُ  (1)رخَ يثبت أيضا ابلبَ  :وقال السرخسي

                                         
(، أسىن املطالب 1/1١٩حتفة احلبيب على شرح اخلطيب )، (8/٢11العزيز )انظر: ( ٢)
(1/٢12.) 
 (. 1/٢1٠(، الروضة )8/٢11انظر: العزيز )( ١)
  (.8/٢12انظر: العزيز )( 1)
 (.1/11٩(، حتفة احملتاج )1/٢12أسىن املطالب )، (٩/١٩2البيان )انظر: ( 1)
 .(1/٢11روضة الطالبني )، (8/٢12العزيز )انظر: ( 2)
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وهو خروج الغائط عند  ،يف الرجل أو املرأة (3)طة و [ وابلعذي/أ46]/ فم واإلبطننت ال
 .(4)اإلنزال

كسر يوبكل عيب  ،وابالستحاضة (5)ثبت القاضي وبعض املتأخرين اخليار هبا أو 
وال تثبت  ،نفرتها ال آحادتمع عيوب جتوقد  :قالوا ،التوقان ويتعذر االستمتاع معه

 ،وما يف معناها ،قروح السائلة اليت ال تربأربص وكالر كالولكن جمموعها ينف ،اخليار
 ،نه اختيار املتأخرينإ :وقال ،حكاه قوال (1) إن الشيخ أاب عاصم :وقيل (6)فيثبت اخليار 
 ،أو أعمى ،ولو وجد أحد الزوجني اآلخر أقطع ،يف موضع إىل احملققني (8)ونسبه اإلمام 

واألصح أن ال خيار هلا  ،وله بوجودها مفضاة ،وال خيار هلا ،فال خيار له ،أو عقيما
وال يثبت ابلتغفل وهو غلبة  .(11) (11)أو مسلوهلما  (9)كون الزوج موجوء اخلصيتني ب

 وال ابحلمق وقلة الضبط. العزمالسالمة على القلب مع ضعف 
                                                                                                                                                = 

. انظر: املصباح املنري : هو ننت ريح الفم أو غريه، ويقال للذكر أخبر، ولألنثى خبراءالَبَخر( ٢)
 . 1٢1(، القاموس احمليات ص11/٢)
. والقاموس احمليات ١/11٩: ظهور الرائحة الشديدة حتت اإلبات وغريه. انظر: املصباح الُصنان( ١)
 .٢٠٩٢ص
نظر: شذيب األمساء . اطةوم ذيَـ واملرأة عِ  ،وهو الذي خيرج منه الغائات عند مجاعه :طوم يَـ ذم العِ ( 1)

 (.1/٢٩2واللغات )
  .(1/٢11روضة الطالبني )، (8/٢12(، العزيز )1/٢١٠الوسيات يف املذهب )انظر: ( 1)
 (، 1/٢11روضة الطالبني )، (٢١/1٠٩هناية املطلب )انظر: ( 2)
 (.8/٢12) (، العزيز1/٢12أسىن املطالب يف شرح روضة الطالب )انظر: ( 2)
 .12سبقت ترمجته ص هو العبادي  (1)
 (.٢١/121هناية املطلب )انظر: ( 8)
(، أسىن املطالب ٢/18١أي مرضوض عروق البيضتني. ينظر: اتج العروس ) موجوء( ٩)
(٢/212.) 
 (.٢/١82سلت أنثياه أي نزعت خصيتاه. ينظر: املصباح املنري )أي: ( ٢٠)
 (.٩/11١احلاوي )انظر: ( ٢٢)



 [ 261 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

له فرج الرجل  ،لو وجد أحد الزوجني اآلخر خنثى، األمر الثاين: ما اختلفوا فيه
 :(1)ي ثبوت اخليار له أوجهفف ،وكان أمره قد وضح ابلذكورة أو األنوثة ،ءوفرج النسا

 .واألول إىل القدمي ،ونسبه العراقيون إىل اجلديد ،ال :وأصحهما ،نعم :أحدها

ورث اليقني  تعالمة حمسوسة ب اأو أنوثته ،إن كانت قد ظهرت ذكورته :واثلثها
 .ثبت اخليار ،المة مظنونة كالبولوإن كان قد ظهر بع ،فال خيار واإلحبال كالوالدة

وإن  .فال خيار ،مقطوعة كانت أو مظنونة ،إن كانت قد ظهرت بعالمة :ورابعها
 اعتمدان على قوله فيه ثبت اخليار.

وإن  ،فال خيار ،أن الذكورة أو األنوثة إن ابنت ابلبول من أحد الفرجني :وخامسها
 .فله اخليار ،انقطاعاابنت بكثرة البول من أحدمها أو بسبقه حدواث أو 

 .(2)وهذه األوجه تولدت من االختالف يف حمل القولني 

ولو  بعد العقد ما يقتضي ثبوت اخليار حدثفإذا  ،األمر الثالث: العيب الطارئ
فلها  ،فإن حدث به فإن كان قبل املسيس ،دث ابلزوج أو ابلزوجةحيما أن إف قارنه

 .(3)أو برصا فلها اخليار ،جذاماأو  ،وإن كان بعده فإن كان جنوان ،اخليار

وإن كان  ،ني فال خيار هلانوإن كان التع ،نه ال خياره: أوانفرد الغزايل  حبكاية وج
 :(4)وجهان :وقيل ،اجلب فقوالن

ا به اخليار فإن نإذا أثبت ءصااخل طراين/ ب[ وكذا 46]/أن هلا اخليار  :أصحهما
يح أن له اخليار واحلاصل للفتوى أن بعده فاجلديد الصح حدث ابلزوجة قبل الدخول أو

                                         
 (.٩/11٠(، احلاوي )2/١8٢(، البيان )2/11األم للشافعي )انظر: ( ٢)
 (.٩/11٠(، احلاوي )2/١8٢(، البيان )2/11األم للشافعي )انظر: ( ١)
  (.1/٢1٩(، الروضة )8/٢11انظر: العزيز )( 1)
  (.1/٢1٩(، الروضة )8/٢11، العزيز )(2/٢2٢الوسيات يف املذهب )انظر: ( 1)
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 .العيب احلادث يثبت اخليار لكل منهما إال العيب بعد الدخول

 .(1)وابلعيوب الطارئة ابلزوج على املذهب ،وأما أولياء املرأة فال يثبت هلم اخليار

 :(2)ويف ثبوته هلم ابلعيوب املقارنة للعقد طريقان :وفيه وجه

فإن كان جنوان فلهم الفسخ وإن رضيت به  ، العيبأنه ينظر يف :أشهرمها وأظهرمها
أن هلم  :أشبههما :وإن كان جذاما أو برصا فوجهان ،وإن كان جبا أو تعنينا فال، املرأة

 اخليار.

وعلى هذا خيرج  ،وارتضاه القفال ،أن هلم اخليار ابلعيوب املقارنة كلها :الطريق الثاين
مل  ،ىل تزوجيها من جمنون حيث جيوز لهإن دعت إ ،حكم ابتداء التزويج فعلى األول

 :(3)وإن دعت إليه من جمذوم أو أبرص فوجهان ،يكن عليهم اإلجابة

 . املنع :أصحهما

 الثاين ليس عليهم اإلجابة مطلقا.وعلى 

 لنظرُالثاين:ُيفُحكمُاخليارا

أنه على األقوال الثالثة اآلتية يف  :والثاين ،(4)وهو على الفور يف أصح الطريقني
 ،عننيتأما ال؟ وهل ينفرد من له اخليار ابلفسخ أم يتوقف الرفع إىل احلاكم .(5)ار العتقخي

 :(7)وأما غريه ففيه وجهان ،(6)فال بد فيه من الرفع إىل احلاكم

                                         
  (.1/٢1٩(، الروضة )8/٢11انظر: العزيز )( ٢)
 (.8/٢11(، العزيز )2/2١١هناية املطلب )انظر: ( ١)
  (.8/٢18، العزيز )(٩/111احلاوي يف فقه الشافعي )انظر: ( 1)
 (. 1/٢8٠(، الروضة )8/٢1٩انظر: العزيز )( 1)
 انظر: املصادر السابقة. ( 2)
 (. 2/٢2٠انظر: الوسيات )( 2)
 (.1/٢8٠(، الروضة )8/٢1٩لعزيز )(، ا2/٢2٠انظر: الوسيات )( 1)
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 .واختاره مجاعة (1)وبه أجاب اإلمام  ،أنه له أن ينفرد به :أحدمها

 .أنه ال بد من الرفع إىل احلاكم :وأصحهما

ُ.(2) [عن تراضي ففي جوازه وجهان]الفسخ و على العيب  فقااو لو تو  :ديقال املاور 

  .(3)ويفسخ حبضرته ،وعلى الوجهني جيوز له التأخري إىل أن أييت احلاكم :قال البغوي

أو  ،ختري بني أن يفسخ بنفسه ،وإذا ثبت العيب عند احلاكم :قال ابن الصباغ
وبني أن يفسخ  ، أن تفسخ بنفسهاإذا ثبت ختريت بني :وقال القفال. فسختف امرهأي

 ،وطئين مع العلم به :فقالت ،ولو ظهر العيب هبا بعد ما وطأها الزوج ،احلاكم مبسألتها
 ،فالقول قول املنكر ،فأنكرته ،مع علمك به تِ نمكَّ  :فقال ،فأنكر أو كان العيب به

 .(4)أن القول قول اآلخر :وعن ابن القطان

 ،ما أن يكون قبل الدخول أو بعدهإف ،أو الطارئ ،رنوإذا فسخ النكاح ابلعيب املقا
 بعيبها سواء فسخت املرأة أو الرجل ،وال متعة فال مهر ،[ كان قبل الدخول/أ47]/فإن 

 .هذا املشهور

 .(5)إن كان حدث بعد العقد يشطر املهر أو ال يسقط منه شيئا :وقال املاوردي

ة مث النظر يف املهر والرجوع به وإن كان بعد الدخول فعليها العد :وأنكره اإلمام
 .(6)والنفقة يف العدة

ط يسقفاملنصوص أنه  ،نه أو منهامفإن كان الفسخ بعيب مقارن  ،أما وجوب املهر
                                         

 (.٢١/1٢٢هناية املطلب يف دراية املذهب )انظر: ( ٢)
 (.٩/118احلاوي يف فقه الشافعي ) هنا سقات واملثبت من( ١)
 .(2/121التهذيب )انظر: ( 1)
  (.1/٢8٠(، الروضة )٢1٠-8/٢1٩انظر: العزيز )( 1)
 (.٩/112احلاوي )انظر: ( 2)
 .(٢١/2٠٢) هناية املطلبانظر: ( 2)
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 ،ونص فيما إذا انفسخ النكاح بردهتا بعد الدخول أنه يستقر ،املسمى وجيب مهر املثل
 :(1)ولألصحاب طريقان

 :أن فيهما قولني :أحدمها

 .وجيب مهر املثل ،قط املسمى فيهمايس :أحدمها

 .(2)أنه يتقرر املسمى كذا قاله الغزايل  :واثنيهما

أخشى أن  :وقال ،واإلمام استبعده ،والقول بوجوب مهر املثل يف الردة ليس مبشهور
 .(3)ال يصح النقل فيه والصحيح القطع بتقرير النصني

ووجب مهر  ،سقط املسمىيا وهو أن الزوج إن فسخ بعيبه ،وذكر املتويل وجها اثلثا
 .(4)وإن فسخت بعيبه وجب املسمى ،املثل

الواجب  :فإن قلنا ،وإن كان الفسخ ابلعيب الطارئ هبا أو به قبل الدخول أو بعده
فثالثة  ،الواجب مهر املثل :وإن قلنا ،املقارن املسمى فكذا هناب ابلفسخ ابلعي

 .سمىجيب امل :واثنيها. جيب هنا أيضا :أحدها :(5)أوجه

حدث  إنو  ،جاهال وجب مهر املثل ئأنه إن حدث قبل الدخول ووط :وأصحها
وحكى صاحب الذخائر وجها رابعا أنه ال جيب  .بعده وجب املسمى وقطع به مجاعة

 شيء أصال والظاهر أنه وهم فيه. 

ا مل يسقط حقها من هب بمث اطلع على عي ،قبل الدخول زوجتهفرع: لو طلق 

                                         
 (. 1/٢1٠(، الروضة )8/8٢انظر: العزيز )( ٢)
 (.2/٢21الوسيات يف املذهب )انظر: ( ١)
 (.٢١/121هناية املطلب )انظر: ( 1)
 (.1/٢8٢روضة الطالبني )انظر: ( 1)
 (.٢1٢-8/٢1٠انظر: العزيز )( 2)
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فيه  ،فهل له الفسخ ابلعيب ،أحدمها على عيب اآلخر بعد موته ولو اطلع ،نصف املهر
  :(1)وجهان

ثبوت  يفف :الز ولو مل يفسخ ابلعيب حىت  ،ويتقرر املسمى ابملوت ،ال :أظهرمها
 . (2)اخليار اآلن وجهان 

له إذا مل  ارياخلوجزم أبن  ا إذا زال بعد علمه وقبل فسخه لعذروخصصهما املاوردي  مب
 .(3)زاليعلم به حىت 

ُفصل

فإن كان بعيب طارئ  ،وأما الرجوع ابملهر إذا فسخ النكاح بعيب الزوجة وغرم املهر
وإن كان بعيب مقارن للعقد بقي الرجوع به على من  ،بعد العقد فال رجوع له به قطعا

 [ /ب47]/ :غره قوالن

 .أنه ال رجوع له :اجلديد الصحيح

 .(4)أنه يرجع  :والقدمي

 ،وهو جمرب أو غري جمرب ،أبن خطب إليه فأجابه ،رير من الويلغلتفعلى هذا إن كان ا
رجع عليه  ،كان الويل عاملا به  أو ،فلم يفعل ،تعلمه بعيبها :وقالت له ،إبذهنازوجها ف

  :(5)وإن كان جاهال فثالثة أوجه ،جبميع ما غرمه

ه عند ال رجوع علي :فإن قلنا .ويرجع على غريه ،أنه ال يرجع على احلاكم :اثلثها

                                         
 (.8/٢1٢انظر: العزيز )( ٢)
 (.٢/٢2١التنبيه )انظر: ( ١)
 .(٩/111احلاوي ) انظر: (1)
 (.2/٢21انظر: الوسيات )( 1)
 (. 8/٢1٢انظر: العزيز )( 2)
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ويكون الرجوع على  ،والقاضي ،قواملعتِ  ،ما هلا كابن العمرَ فذلك إذا مل يكن حمَْ  ،اجلهل
 :(1)وإن كان حمرما هلا فوجهان ،املرأة

 .أنه يرجع :أصحهما

وعلى الزوج إقامة البينة على  ،فالقول قوله فيه ،فإن قلنا ال رجوع عليه إذا جهل
فإن  ،فإن جهل بعضهم احلال ،لياء رجع عليهموإن غره مجاعة من األو  ،إقراره ابلعلم

وإن كان الغرور من املرأة دون الويل  ،اختص الرجوع ابلعامل ،ال رجوع على اجلاهل :قلنا
  .(2)رجع عليها دونه 

وطلبت من  ،فلم يتعرض ملا هبا من العيب ،وصوره املتويل أبن خيطب الزوج إليها
 .(3)هلاوأظهرت له أنه عرف حا ،الويل تزوجيها منه

 .(4)وحكم احلاكم بصحته ،وصوره أبو الفرج فيما إذا عقدت بنفسها

 . واالسرتداد منها ،وإطالق األصحاب الرجوع عليها يشعر ابلدفع إليها

فإن كانت قبضته  ،بل فائدة الرجوع هنا بسقوط املهر ،وال معىن له :(5)قال مجاعة
 ،بدله إن شاءت وأ بعيبهيف رده وإن كان مرسال فيأيت  ،ردته إن كان معينا يف العقد

إن مل يكن  ،وهل جيب هلا أقل ما يصلح صداقا فيعطيها ذلك ،اخلالف يف نظائره
 :(6)وقيل قوالن، قدره عن االسرتجاع إن كان أعطاها فيه وجهان ويرتك ،أعطاها املهر

 .إنه نص يف القدمي :وقيل ،جيب :أحدمها

                                         
 (.8/٢1١انظر: العزيز )( ٢)
 (.٢١/1٢1انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )( ١)
 .(1/٢8٢( انظر: روضة الطالبني )1)
 .(1/٢8٢( انظر: روضة الطالبني )1)
 (.1/٢8١يين. انظر: روضة الطالبني )املراد به الشيخ أبو حامد اإلسفراييين، واإلمام اجلو ( 2)
 (. 1/٢8١(، الروضة )8/٢1١انظر: العزيز )( 2)
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وجب هلا شيء واسرتد ابلتقرير فصار   كوهناويكفي يف حرمة النكاح   .ال :وأصحهما
كما لو قبضته أو وهبته فإنه ال جيب يف أحد الوجهني واآلخر أنه وجب ويسقط فكذا 

أبن كتمت عن خاطبها العيب وأوجبها الويل  ،وإن كان الغرور منها ومن الويلهنا. 
 .(1)فيه وجهان ؟أو خيتص الرجوع هبا نصفنيوكتمه أيضا فهل يرجع عليهما 

والويل عليها  ،رجع الزوج على الويل ،الزوجَ  والويلُ  ،الويلَ  [ املرأةُ /أ48]/ت وإن غر 
 .(2)عد جميء اخلالف فيهبوال ي ،هابومل يتعرضوا إىل ما إذا كانت جاهلة بعي :قال الرافعي

ال جميء له لتقصريها الظاهر سيما وقد قطع اجلمهور أبن الويل احملرم  :وقال النووي
 .(3)ريهال يعذر جبهله لتقص

فلو أبرأته منه مل يرجع على الغار  ،وإمنا يرجع على الغار ما بعد الغرم: قال املاوردي
 .(4)ففي رجوعه عليه وجهان ،شيء ولو رده عليه بعد قبضه

ُفصل

 وإن كانت حامال ،الئبان هلا إذا كانت حافال جي ،وأما النفقة والسكىن يف العدة
وأما  .(5)فالللحامل، وهو األصح، وإن قلنا: ،فلها النفقة للحمل نفقةالفإن قلنا: 

 السكىن ففيها طريقان: أحدمها أهنا على اخلالف يف النفقة.

 واثنيها القطع أبهنا ال جتب هذا هو املشهور.

أن يف استحقاق احلامل املفسوخ نكاحها السكىن  ،الغزايل  طريقا آخروذكر 

                                         
  انظر: املصادر السابقة.( ٢)
ومل يتعرضوا ملا إذا كانت املراة جاهلة بعيبها، »(، ونصه: 8/٢11انظر: العزيز شرح الوجيز )( ١)

 « وال يبعد جميء اخلالذ فيه
 (.1/٢8١انظر: روضة الطالبني )( 1)
 (. ٩/112انظر: احلاوي )( 1)
 (.8/٢11انظر: العزيز )( 2)
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 .(1)قوالن

أن الواجب هلا مهر املثل، أو املسمى إن  اخلالف على بيننوميكن أن يقال الرافعي: 
املسمى فينبغي أن جتب السكىن والنفقة وعن ابن سلمة أنه إن كان الفسخ  أوجبنا

ابلعيب احلادث فتستحق السكىن وإال فال وقد سبق يف املهر نظريه وإذا مل نوجب هلا 
 .(2)السكىن فلو أراد الزوج إسكاهنا حتصينا ملائه فله ذلك

ُع:ُُوفُر

سليم لكان ل  ،مث حدث بذي العيب عيب آخر ،ي أحد الزوجني بعيب آخرلو رض
وإن زاد  ،وإن زاد األول يف موضعه فال خيار له على الصحيح ،الفسخ ابلعيب احلادث

 .(3)قه الرافعي لالربص أو اجلذام مبوضع آخر ثبت اخليار أط

والثاين يف  ،أبن كان األول يف الفخذ ،إن كان الثاين أقبح منظرا :وقال املاوردي
والثاين يف اليسرى  ،وإن مل يكن أقبح أبن كان األول يف يدها اليمىن ،الوجه فال خيتار

 .(4)فوجهان 

ففي احلكم ببطالن الفسخ واستمرار ، مث ابن أن ال عيب ،فسخ النكاح ابلعيب ولو
 :(5)النكاح وجهان

ت اخليار ثبيعلمت صاحيب لكن مل أعلم أن العيب  :ولو قال ،بطالنه :أصحهما
  :(6)فطريقان

                                         
 (. 2/٢21انظر: الوسيات يف املذهب )( ٢)
 (.8/٢11انظر: العزيز )( ١)
 (.8/٢11انظر: العزيز )( 1)
 (.٩/111انظر: احلاوي الكبري )( 1)
 (. 1/٢81(، الروضة )8/٢11انظر: العزيز )( 2)
  انظر: املصادر السابقة.( 2)
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 .أنه على القولني االثنني يف نظريه يف خيار العتق :أشبههما

 القطع أبنه ال تعدد. :واثنيهما

 [ /ب48]/:نظران هوفي ،ابالشرتاط (1)الغرور :السبب الثاين للخيار

 األول: يف حكم الغرور 

جتك هذه زو  :كما لو قال  ،فإذا اشرتط يف العقد صفة يف املنكوحة فبان خالفها
والوجمب  ،أو هذه احلرة فبانت أمة ،أو هذه القرشية فبانت نبطية ،املسلمة فبانت ذمية

سواء كان  ،والزوج ممن له نكاح األمة وحنو ذلك وكيل السيد أو ويل الطفل وجوزانه
أو  ،أو بيضاء ،أو ذات مال أو طويلة ،أو شابة ،أو بكرا ،املشروط كماهلا لكوهنا مجيلة

في صحة فوكان خالفها  ،داد هذه أو صفة ليست بكمال أو نقصصفة نقص كأض
 :(2)النكاح قوالن

 .أنه ال يصح ،وينسب إىل القدمي :أحدمها

  (1)ما مجاعة من الوجهني فيما إذا قال بعتك هذه الرمكةهبقر أنه يصح و  :وأصحهما
 .(4)وتلك بعيدة من هذه  :فبانت نعجة قال اإلمام

فإنه  ،ا إذا شرط كوهنا عربية فبانت هامشية أو مطلبيةم ،واستثىن املاوردي من ذلك

                                         
: اخلديعة، والِغر: هو اجلاهل ابألمور الغافل عنها، الذي ينخدع النقياده ولينه، واغرت: الُغرور( ٢)

(، ١/112(، املصباح املنري )1/121غفل، الغار: الغافل. انظر: النهاية يف غريب احلديث )
 .1٠2القاموس احمليات ص

(، روض الطالب 1/٢81(، الروضة )8/٢11(، العزيز )2/٢22انظر: الوسيات )( ١)
(2/112.) 
نَة اليت تـُتَّخذ للنَّسل. انظر: لسان العرب ) (1) (، املصباح املنري ٢٠/111الرََّمَكة: الفرس والربمَذوم
(٢/١1٩.) 
 .(٢1/12)انظر: هناية املطلب ( 1)
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 .(1)يصح قطعا

وقطع يف الصفات  ،وخصص القاضي اخلالف ابلصفات املرغوب فيها يف النكاح
 .(2)اليت ال يرغب فيها فيه بعدم البطالن

ة خاصة  ءبل يف ما يؤثر يف الكفا ،القوالن ال جيراين يف سائر الصفات :وقيل
فرقنا بينهما وال شيء  ،يبطل :فإن قلنا ،يقطع فيما عداه ابلصحةو  ،كالنسب واحلرية

وال سكىن  ،مهر املثل يهوعل ،وإن دخل فال حد للشبهة ،إن مل يدخل هبا ،على الزوج
النفقة للحمل  :فإن قلنا ،وإن كانت حامال ،الئوال نفقة يف العدة إن كانت حا ،هلا
ا من خري فإن ظهرت  ،يصح :لناوإن ق أو للحامل فال. ،إن كان الزوج حرا تبوج

أو أمة أو ثيبا فبانت حرة أو  ،كما إذا شرط كوهنا كتابية فخرجت مسلمة،  املشروط
فإن   ،وإن ظهرت دون املشروط .فال خيار له ،أو نبطية أو عجمية فبانت عربية ،بكرا

 :(3)كان املشروط نسبها فطريقان

وإن كان مثله أو فوقه إال أنه  ،فله اخليار ،أنه إن ابن نسبها دون نسبه :أظهرمها
 .(4)دون املشروط فقوالن

 .(5)واختاره الروايينالقطع أبنه ال خيار له مطلقا  :والطريق الثاين

لف يف فإن كان حرا ترتب ذلك على اخل ،وإن كان املشروط حريتها فخرجت أمة
بته على ثيوإن مل  ،كذا هناف[ األول /أ49]/النسب فإن أثبت اخليار هناك على الطريق 

دم اخليار فيما إذا ابن نسبه بع كرا يف القطعبنيان على معنيني ذُ نالثانية فهنا وجهان ي

                                         
 (.٩/٢11انظر: احلاوي يف فقه الشافعي )( ٢)
 (. 2/1٢2(، هناية احملتاج )8/٢12انظر: العزيز )( ١)
 (.1/٢81(، الروضة )٢12-8/٢11انظر: العزيز )( 1)
 (.8/٢11(، العزيز )٩/1٢1(، البيان )2/1٠2انظر: التهذيب )( 1)
 (.٩/٢12انظر: احلاوي يف فقه الشافعي )( 2)
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وهو أنه قادر على اخلالص ابلطالق أو أنه ال يتضرر  ،وليس دون نسبه ،دون املشروط
 .(2)واخلالف  املاوردي البناءوعكس  .(1)بذلك 

 :(3)ثبوته له قوالن ففي ،يثبت اخليار للحر :فإن قلنا ،وإن كان عبدا

 .عند القاضي الطربي ثبوته :أصحهما

 .ال :وعند البغوي

ففي ثبوت اخليار إبخالفها  ،وإن كان املشروط صفة غري النسب واحلرية فاإلسالم
 .أنه يثبت :أظهرمها :(4)قوالن

  ،وكذا احلكم لو شرطت املرأة ابلزوج شيئا من هذه الصفات الكاملة أو الناقصة
أو  ،أو مجاال ،أو شبااب ،أو بياضا ،الأو طو  ،أو يسارا ،أو حرية ،نسباكما لو شرطت 

وإن  ،فإن أبطلناه فاحلكم كما تقدم .ففي صحة العقد القوالن ،أضدادها فبان خالفه
فإن كان نسبا  ،وإن ابن دون املشروط ،صححناه فبان املوجود خريا مما وصف فال خيار

وإن كان مثله أو فوقه إال أنه دون  ،خليار قطعاوهو دون نسبها فلها أوال وألوليائها ا
  .(5)هلا الطريقان ثبوت اخليار ففي  املشروط

وإن كان املشروط حريته فخرج عبدا  ،وال خيار لألولياء قطعا فيهوصحح البغوي ن
وإن كانت أمة ففيه اخلالف املتقدم يف  ،فإن كانت حرة فلها وألوليائها اخليار

 .(6)عكسه

                                         
 (.1/٢81انظر: روضة الطالبني )( ٢)
 (.٩/٢11انظر: احلاوي )( ١)
 (.8/٢12(، العزيز )2/1٠٩انظر: التهذيب )( 1)
 (. 1/٢82(، الروضة )8/٢12انظر: العزيز )( 1)
 انظر: املصادر السابقة. ( 2)
 .(2/1٠٩( انظر: التهذيب )2)
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 :قال اإلمام واملتويل ،بثبوته :فإن قلنا ، حامد طريقة قاطعة بثبوتهوعن القاضي أيب
 .(1)فإن اخليار يكون هلا دونه ،خبالف ما إذا ظهر به عيب ،يثبت لسيدها دوهنا

فيه  ؟فإن اخليار هل يثبت هلا ولسيدها ،وخيالف ما إذا اعترب الزوج بنفقتها
 :(2)وجهان

وإن كان املشروط غري  ،دون سيدها ولو كانت مكاتبة ثبت هلا ،هلا :أصحهما
 .النسب واحلرية فلها اخليار إذا خرج دونه

لف يف الشرط مع انتفاء العيب خالفا ام من اخلالف يف ثبوت اخليار ابخلواستنبط اإلم
ففي فتاوى البغوي  فيما إذا اشرتطت بكارهتا  ،(3)يف قبول النكاح الفسخ ابلرتاض

فالقول  ،ثيبا قد كنتِ  :فقال ،الت البكارة عندكبكرا فز  كنتُ   :فقالت ،فبانت ثيبا
 .(4)وقوله يف دفع كمال املهر ،[ قوهلا بيمينها لدفع الفسخ/ب49]/

وإن فسخ قبل  ،املسمى لزوجةله العقد فلهو فإن أجاز من  ،وحيث يثبت اخليار
ر أو بعده ففي املهر الواجب القوالن املتقدمان يف خيا ،عةتوال م ،الدخول فال شطر هلا

نه أقل األمرين من إ :اثلث وفيه وجه. (5) املثلأنه مهر  :األظهر املنصوصو  ،العيب
 .(6) املثلاملسمى ومهر 

مه على من غره التفصيل واخلالف السابقان يف غر  ويف رجوع الزوج ابملهر الذي

                                         
 (.2/١1انظر: هناية املطلب )( ٢)
 (. 8/٢12انظر: العزيز )( ١)
  .(٢١/11٢( انظر: هناية املطلب )1)
 (.٩/٩1(، شرح البهجة الوردية )1/٢82انظر: روضة الطالبني )( 1)
 (.8/٢18العزيز )انظر: ( 2)
 (.8/٢18انظر: العزيز )( 2)



 [ 273 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

  .(1)العدة كما تقدم ةدمواحلكم يف النفقة والكسوة يف  ،خيار العيب

ءها رجع عليهم فإن انقسموا إىل عامل ابحلال وجاهل ففي اختصاص ولو غره مجاعة أوليا
 الغرم ابجلاهل وجهان.

ُفرع:ُ

 ،(2) ال خيار هلا :قال اإلمام والغزايل ء،لو زوجها برضاها من جمهول فبان غري كف
وهي  ،لو زوجها الويل :فقد قال البغوي ،ومل يوافقا عليه ،(3) وادعى اإلمام االتفاق عليه

وقال ابن الصباغ: فيما إذا ابن  .(4)ن جمهول احلال فبان فاسقا ثبت هلا اخليارم ،برضاها
 عبدا أنه يثبت هلا اخليار وكذا قاله املتويل.

فبان  ،واعتقدت فيه كمال األحوال ،إذا نكحت رجال مطلقا :وقال املاوردي
 :(5) خبالفها فهو ضرابن

أو  ،انت حرة وهو عبدأبن ك ،هلا ءأحواله غري كف نقصانب أن يكون :أحدمها
 .فلها اخليار ،أو غنية وهو فقري ،هامشية وهو نبطي

 وجهان.ويف الرق .  الرقرير يف غاهلا فال خي اكون مع نقصانه كفؤ يأن  :واثنيهما

إن   :ويقال ،فصليينبغي أن  :ما قاله (6)بعد أن حكى عن الغزايل  :الرافعيقال و 
وإن كان  ،فاجلواب ما ذكره ،أو لفسقه ،أو حرفته ،كان فوات الكفاءة لدانءة نسبه

                                         
 (.8/٢18انظر: العزيز )( ٢)
 (. 2/٢21(، الوسيات )٢١/128انظر: هناية املطلب )( ١)
فزّوجها برضاها من رجل جمهول احلال، مث ابن أنه ليس كفؤاً، فال خيار ابتفاق »ونصه: ( 1)

 «.قدماألصحاب. وليس كما لو ابن الزوُج عبداً، ففيه الرتدد امل
 (.2/1٠٢انظر: التهذيب )( 1)
 (.٩/٢1١انظر: احلاوي )( 2)
 (.2/٢22انظر: الوسيات يف املذهب )( 2)
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فليكن احلكم على ما سيأيت على األثر فيما إذا نكح  ،وإن كان لرقه ،لعيب يثبت اخليار
وما ذكره قد صرح . (1)بل املرأة أوىل بثبوت اخليار من الرجل ،فبانت أمة ،من ظنها حرة

لسالمة من العيب فتحرر من هذا أن ظن ا .(2) وهو مفهوم كالم الغزايل ،به اإلمام
 يثبت اخليار قطعا إذا ابن خالفه.

ُفصل

ولو  ، له اخليارقال الشافعي هنع هللا يضر فبانت كتابية  ،لو نكح امرأة جمهولة ظنها مسلمة
 ،فال خيار ،[ له نكاحها/أ51]/نكحها ظاان أهنا حرة فبانت أمة وهو ممن حيل 

  :(3)واختلف األصحاب على طرق

 :اجير ختني نقال و أن فيها قول :أشبهها

  .فيهما ال يثبت :وأصحهما. فيهما يثبت اخليار :أحدمها

غرير فعلي فيلتحق ابلقويل تأن هذا  وأومأخذ القولني إحلاق الكفر والرق ابلعيوب 
 .(4)املشرتط 

 .تقرير النصني :والثاين

 .القطع أبن ال خيار :والثالث

إن جعل هذا  ، يبعد إثبات اخليارفبانت ثيبا مل، ولو نكح ظاان بكارهتا :قال الغزايل
 . (5)وكثريا ما يقع يف الفتاوى ،ألن التفرقة فيه أعظم ،تغريرا مثبتا للخيار

                                         
 (.8/٢11انظر: العزيز شرح الوجيز )( ٢)
 (.٢١/12٠انظر: هناية املطلب )( ١)
 (. 1/٢81(، الروضة )8/٢18انظر: العزيز )( 1)
 (، ١/88(، جواهر العقود )2/٢21ب )(، الوسيات يف املذه٢١/٢2١انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.8/٢18(، العزيز )2/٢28انظر: الوسيات يف املذهب )( 2)
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 .(1) فيه وتوقف الرافعي

وأما إذا  .(2)فبانت ثيبا فقد مر يف صحة النكاح قولني ،أما لو شرط بكارهتا
  .(3)صححناه ففي ثبوت اخليار قوالن

 ،ل النكاح على قول أو إثبات اخليار فيه على القول بصحتهرير املؤثر يف إبطاغوالت
أنه  :وفيه وجه ،أما املتقدم عليه فال أثر له ،هو الذي يقارن العقد على وجه االشرتاط

 .(4)يؤثر كما مر يف نكاح احمللل

فيؤثر فيه التغرير  ،به وبقيمة الولد الغارّ إذا قضينا ابلرجوع على  ،وأما الرجوع ابملهر
  (5).م كاملقارن قاله اإلماماملتقد

وال  ،دخول الشرط بني اإلجياب والقبول ،وال يشرتط يف تصوير الغرور :والغزايل قال
  (6).نص عليه منهمااألمة واملكاتبة إذا حصل التغرير  ضمنيبدليل  ،صدوره من العاقد

 ،لكن بشرط إيصاله ابلعقد ،ويضمن مقدم املغصوب إىل من أكله يف أحد القولني
أو  ،مث زوجها على االتصال بوالية ،فالنة حرة يف معرض الرتغيب يف النكاح :لو قالف

واتفق أن زوجها منه بعد أايم فليس  ،وإن مل يقصد بقوله تغرير السامع ،وكالة فهو تغرير
 ،ووقع العقد متصال به أو يف معرض التحريض ،وإن ذكره ال يف معرض الرتغيب ،تغريرا

 .(7)ففي كونه تعريضا تردد ،انلكن وقع العقد بعد زم

                                         
 (.8/٢18انظر: العزيز شرح الوجيز )( ٢)
 انظر: املصدر السابق.( ١)
 (.2/٢28انظر: الوسيات )( 1)
 (.1/٢81(، الروضة )٢1٩-8/٢18انظر: العزيز )( 1)
 (. ٢١/11٢ب )انظر: هناية املطلب يف دراية املذه( 2)
 (.2/٢28(، الوسيات يف املذهب )٢١/11٢انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )( 2)
 (. 1/٢81(، الروضة )8/٢1٩انظر: العزيز )( 1)
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 .(1) انتهى ويشبه أن يعترب االتصال ابلعقد كما يقتضيه إطالق الغزايل :قال الرافعي

كالم اإلمام والغزايل يف البسيط يفهم أن اإلمام خيالف األصحاب يف قوهلم التغرير و 
 .(2)املتقدم ال يؤثر يف إثبات اخليار

ُ.ةحبريةُأمُرُوالنظرُالثاين:ُيفُأحكامُولدُاملغُر

فأحبلها انعقد أوالده  ،وصححنا النكاح ،ر الرجل حبرية أمةاحلرية فإذا غُ  :األول
وسواء جاز العقد أم  ،ء أثبتنا له اخليار أم الاسو  ،م ابحلال أحراراعل[ قبل ال/ب51منها]

 ،أهنم ينعقدون أرقاء مث يعتقون :وفيه وجه غريب ،ان الزوج حرا أو عبداك  ءافسخ وسو 
  .(3)ذا يكون الوالء عليه ألبيهفعلى ه

 :ففي القدمي قول ،وأما احلاصلون بعد العلم ابحلال فأرقاء إال أن يكون املغرور عربيا
ومن  ،فهو حر ،شهرأفمن وضعته بعد العلم دون ستة  ،(4)إن الرق ال جيري على العرب

 .(5)فهو رقيق  ،بستة أشهر فما فوقها ،وضعته بعده

وإمنا جيب إذا انفصل  ،جب على الزوج للسيد على الصحيح: قيمة الولد فيالثاين
 .(6)وإن انفصل ميتا ال جبناية مل يلزمه شيء  ،حيا ابعتبار يوم الوالدة

الغاصب أو املشرتي اجلارية املغصوبة عن جهل  ئوحكينا فيما إذا وط :قال الرافعي
ن الظاهر حيا ألأن قيمته جتب لو كان  :وانفصل الولد ميتا وجها ،ابلتحرمي وأحبلها

                                         
 (.8/٢1٩(، العزيز شرح الوجيز )2/٢1٢انظر: الوسيات يف املذهب )( ٢)
(، 2/٢28الوسيات ) ،122(، البسيات ص ٢١/11٢انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )( ١)

 (. ٩/1٢2البيان )
 (. 1/٢81(، الروضة )8/٢1٩انظر: العزيز )( 1)
 (.1/111(، العزيز )٩/٢1١انظر: البيان )( 1)
 (.1/٢88(، الروضة )8/٢1٩(، العزيز شرح الوجيز )٢١/1١2انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.2/٢2٩انظر: الوسيات يف املذهب )( 2)
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 قلُت وهو ظاهر النص هناك واختاره مجاعة. .(1) احلياة فليجر هنا

وأما  ،يرجع به على الغار قطعا على املذهب ،: إذا غرم الزوج قيمة الولدالثالث
وال يرجع  ،كما تقدم يف الرجوع به عند الفسخ ابلعيب  ،املهر ففي الرجوع به قوالن

قال أبو إسحاق  .(2)وجييء فيه وجه  :امن قال الرافعيبقيمة الولد إال إذا غرمها كالض
 وللمغرور مطالبة الضامن بتخليصه قبل الغرم كالضامن.

وإن كان عبدا  ،فإن كان الزوج حرا تعلقت بذمته ،ل غرم قيمة الولدحم: الرابع
  .يتعلق بذمته :وأصحها .يتعلق برقبته :والثاين .يتعلق بكسبه :أحدها :فثالثة أقوال

 .وعلى األولني يرجع ،هذا ال يرجع به على الغار إال بعد العتق واألداءوعلى 

فإن كان الواجب املسمى  ،وقد دخل هبا ،وأما املهر الواجب إذا كان املغرور عبدا
 :ووجوب املسمى بثالثة طرق ،تعلق بكسبه

 .وال يثبت فيه خيار ،لف يف الشرط ال يقتضي بطالن النكاحأن يقول اخل :أحدها

 .العقد راوخيت ،أن يقول يثبت اخليار :هااثنيو 

وإن كان الواجب مهر املثل فهل  ،أن يقول ابلقول املخرج أنه جيب املسمى :واثلثها
 .فيه ثالثة أقوال ؟يتعلق بذمته أو رقبته أو كسبه

  :ولوجوب مهر املثل طريقان

 ووجوب مهر املثل عند ،[ وثبوت اخليار/أ51]/أن حيكم بصحة العقد  :أحدمها
 .(3)الفسخ ففسخ 

 .علق مهر املثل يف هذه الصورة بكسبه أظهرتقال أبو دمحم: و 
                                         

 (.8/٢21انظر: العزيز )( ٢)
 .(٢2٠-8/٢1٩العزيز ) انظر:( ١)
  .(2/٢1٠)الوسيات ، (٩/12٢)احلاوي انظر: ( 1)
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  .أن يقول بفساد العقد :الثاين

ذن السيد يف النكاح خيتص إن أمبنية على  ،واألقوال الثالثة يف هذه الصورة
تعلق يوهو  ،هو نكاح بغري إذن ،فعلى األول األصح ؟ابلصحيح أم يعمه والفاسد

 .(1)وعلى الثاين يتعلق بكسبه  ،بته يف األظهرال رق ،بذمته

ُاخلامس:ُيفُاملرجوعُعليه

أو من املنكوحة  ،وإمنا يتصور من وكيله ،والغرور يف احلرية ال يتصور من السيد
فإن كان من  ،من ليس بعاقد وال معقود عليه :ال عربة بقول ،أو منهما معا ،نفسها
وإن كان  ،يرجع به :إن قلنا ،ذا غرمها ابملهرإ ،رجع الزوج عليه بقيمة األوالد ،الوكيل

 .(2)كسبها ورقبتها   دون عن األمة تعلق املغروم بذمتها يطالب به بعد العتق

 ،ويف هاتني احلالتني يكون الرجوع بكمال املهر ،أنه يتعلق برقبتها :وفيه وجه غريب
أو  ،أو أم ولد ،أو معلقا عتقها بصفة ،أو مدبرة ،ةقنكون تال فرق يف الباب بني أن و 

وهل يغرم هلا أقل ما يصلح أن  ،مكاتبة إال أن املكاتبة تفارق غريها يف أهنا ال مهر هلا
 .(3)فيه الوجهان املتقدمان يف العيوب  ،يكون صداقا

هلم قبل العلم ينبين غرم قيمتهم على أن ولد  (1)... ويف أن األوالد احملكوم حبريتهم 
أو هو كسائر أمواهلا  ،والن فعلى األول هو ملوالهاوفيه ق ،املكاتبة قن أو مكاتب

أو أنه مكاتب والقيمة  ،نه رقيق لسيدهاإ :فإن قلنا ،تستعني هبا يف كتابتها فيه قوالن
األمة  أوره من الوكيل ويرجع هبا على من غ ،دفع املغرور قيمة األوالد للسيد ،لسيده

                                         
 (.1/٢1٩أسىن املطالب يف شرح روض الطالب )انظر: ( ٢)
(، مغين 2/1٢٩(، هناية احملتاج )1/٢8٠انظر: أسىن املطالب يف شرح روضة الطالب )( ١)

 (.1/١٢٠احملتاج )
 (.٢1/11(، كفاية النبيه )1/١٠١) انظر: حتفة احلبيب على شرح اخلطيب( 1)
 بياض يف األصل ويف )ز(. (1)
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نه مكاتب إ :وإن قلنا ،تعتق كن فهي يف ذمتها إىل أن يفإن مل ،فيأخذها من كسبها
ورجع  ،وإن كان من الوكيل غرم هلا ،والقيمة ألمة فإن كان الغرور منها مل تغرم القيمة هلا

الوكيل يف  منشاء أنه يرجع هبا على من  :أحدمها :فوجهان ،وإن كان منهما ،به عليه
 .(1)احلال ومنها بعد العتق وال يرجع أحدمها على اآلخر 

وأقر هبا أنه يرجع  ،رجع املأخوذ منه بنصف ما غرمه على اآلخري :وقال البغوي
 .(2)[ اآلخر عليها بعد العتق/ب51]/وابلنصف  ،ابلنصف على الوكيل يف احلال

رجع املغرور على  ،وذكرها الوكيل للزوج ،قال البغوي: ولو ذكرت للوكيل حريتها
مث ذكرهتا للزوج  ،يل حريتهاوإن ذكرت للوك ،ها بعد العتقيوالوكيل عل ،الوكيل يف احلال

 .(3)رجع عليها إن ذكرها الوكيل للزوج أيضا

وحكم الرجوع مبهر  ،ما إذا ذكرا معا (4)فصورة تغريرمها ،وعلى هذا: قال الرافعي
وغرم قيمته على  ،والرجوع بقيمة األوالد إذا أولدها ،املثل إذا غرمه الزوج جلراين الدخول

 .(5)تفريعا على صحة النكاح كما مر ،القول ببطالن النكاح 

ُفرع:ُ

 ،اجلاين غرة عبد أو أمة (2)فعلى عاقلة جبناية، إذا انفصل الولد املغرور حبرية أمه ميتا
 ،فإن قام هبما مانع من املرياث ،مه إن كانتألوجده  هوهو أبو  ،ويصرف إىل من يرثه

                                         
 (، 1/128أسىن املطالب )، (8/٢21)انظر: العزيز ( ٢)
 (.2/1٢٠انظر: التهذيب )( ١)
 .(2/1٢٠التهذيب )انظر: ( 1)
 يف )ز(: تقريرحا.( 1)
 (.8/٢21العزيز )( 2)
بشرط أن ال يكون من األبعاض. العاقلة: كل عصبة مكلف غين موافق للجاين يف الدين  (2)

 (.٢١/111(، احلاوي )1/1٠(، مقاييس اللغة )٢/٢28انظر: شذيب اللغة )
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وإن كان األب   ،الوإال فيثبت امل ،فريثه عصبته األابعد ،نيويأبن كاان رقيقني أو ضا
وإذا انفصل مضموان  ،وإن كان اجلد كذلك ورثه األب خاصة ،كذلك ورثه مع جدته

أنه ال  :وفيه وجه ،مل جيب للسيد شيء ،ولو مات من غري جناية ،غرم املغرور قيمته
  :(2)فيه وجهان ؟ما الذي يغرم للسيدوعلى املذهب ف .(1) يغرمها

سواء   ،أنه يغرم عشر قيمة األم ،سب إىل العراقينيعند اإلمام والرافعي وين :أظهرمها
 .(3)واجلنني الرقيق يضمن بعشر قيمة أمه ،أو أكثره ،أو أقل ،كانت قدر الغرة

ل األمرين من قيمة أقأنه يغرم  ،نه األصح عند األصحابإ :وقال اإلمام :والثاين
 ،يل فيهضال تفف ،فإن أوجبنا عشر قيمة األم ،وعشر قيمة األم ،الغرة اليت حصلت له

فيأخذ السيد  ،وإن أوجبنا األقل فيتعلق ابلغرة ،وال يتوقف تغرميه على حصول الغرة له
مث ينظر إىل  ،م املغرور إال بعد أخذ الغرةغر وال ي ،فما فضل كان لورثة اجلنني ،منها حقه

 .(4)مل يلزمه إال خسة أسداس الغرة هفإن كان معه جد ،تسلم لهما 

على  الفوراين مهااوبن ،أبن حمل الغرم ذمة املغرور أو الغرة :وجهنيوعرب بعضهم عن ال
ابلغا ما بلغ أو أبقل األمرين  ،القولني يف أن السيد إذا اختار فداء اجلاين بفدية ابألرش

 .(5)منه ومن القيمة

لورثة اجلنني  غرم عاقلتهتف فإن كان السيد، (6)واستبعده اإلمام هذا إذا كان اجلاين أجنبيا 
 :(7)فيه الوجهان ،[ األمرين/أ52]/ويغرم املغرور العشر أو أقل  ،لغرةا

                                         
 (. 1/٢٩٠(، الروضة )8/٢21انظر: العزيز )( ٢)
  انظر: املصادر السابقة.( ١)
 (.8/٢21(، العزيز )٢١/11١انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.٢١/11١انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )( 1)
 (. 8/٢22انظر: العزيز )( 2)
 (.٢١/111انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.٢٩١-1/٢٩٢(، الروضة )8/٢22انظر: العزيز )( 1)



 [ 281 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

وجيوز أن يقال يصرف إىل ورثة  :قال اإلمام ،فعلى األول عشر قيمة األم للسيد
 .(1)وأجاب عنه ،وال يغرم املغرور شيئا ،اجلنني

فإن بقي شيء فهو  ،إذا حصلت الغرة يصرف منها العشر إىل السيد :وعلى الثاين
 .(2)ورثة لل

فصرفناها إىل السيد كان احلاصل  ،زيد على العشرتإذا كانت الغرة ال  :وقال اإلمام
 .(3)وهو مستبعد ،إجياب مال على عاقلة اجلاين له

وجيب على  ،وإن كان اجلاين املغرور فتجب الغرة على عاقلته لبقية الورثة دونه
فإن زاد على  ،بوجوب العشر :اوقلن ،إن اعتمدان التفويت ،املغرور الغرم لسيد األمة

 ،جيب أقل األمرين أخذ عشر قيمة األم من الغرة :وإن قلنا ،ويستلم الغرة للورثة ،الغرة
صرفت   ،فإن كانت قيمة الغرة مثل عشر قيمة األم أو دوهنا ،ويرتك ما بقي منها للورثة

فإذا  ،األول فإن أوجبنا ،فإن كان املغرور عبدا تعلقت الغرة برقبته ،كلها إىل السيد
وإن  ،فإن فضل شيء فهو للورثة ،حصلت الغرة صرف إىل السيد منها عشر قيمة األم

تبع به بعد يف ،وحق السيد يتعلق بذمة املغرور ،سلمت الغرة إىل الورثة ،ا الغرةوجبنأ
جيب عشر قيمة األم  :وقلنا ،فإن اعتمدان التفويت ،وإن كان اجلاين عبد املغرور ،العتق

 ،مرياث اجلنني حائزإن كان  ،تعلق الغرة برقبة عبدهتوال  ،ألمة على املغرورفحق سيد ا
 .(4)ا أبن كانت معه اجلدة تعلق نصيبها خاصة برقبته حائز وإن مل يكن 

ُفرعان:

  ؟هل هو على الفور أم هو على األقوال الثالثة اآلتية يف العتق ،خيار الغرور :األول

                                         
 (.٢١/112انظر: هناية املطلب )( ٢)
 (. 1/٢8٠(، أسىن املطالب يف شرح روضة الطالب )٢١/1٢2انظر: احلاوي الكبري )( ١)
 (.٢١/112انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.8/٢22انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)
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 األول.  :أشبههما :(1)فيه طريقان

إذا أثبتنا خيار الغرور يتفرد من له اخليار ابلفسخ دون  :قال البغوي الثاين:
  .(2)احلاكم

وعلى صحته  ،فإنه يبطل العقد يف رأي ،تلف فيهخملكن هذا اخليار  :قال الرافعي
 .(3) فليكن كفسخ النكاح ابلعيب ،ففي ثبوته خالف

ُ

ُالعبدُوفيهُمسائل:ُحتتالعتقُُ:السببُالثالثُللخيار

 ،فإن رضيت به استمر النكاح ،ثبت هلا اخليار ،عبد حتتاألمة  توىل: إذا عتقاأل
 ،ولو عتق بعضها فال خيار ،فال خيار هلا ،حر حتتوإن عتقت  ،وال خيار ألوليائها

من  حتتولو عتقت كلها  ،ة فيها أكثريأن هلا اخليار إذا كانت احلر  :وفيه وجه غريب
 .(4)ر فلها اخليار [ أو مكاتب أو مدب/ب52بعضه رقيق ]

 ،فال خيار ،أو علق عتقها بصفة ،أو استولدت بوطء شبهة ،ولو دبرت أو كوتبت
أو  ،أو وهي مكاتبة ،احلرية وهي قنة تطرأوال بني أن  ،وال فرق بني املدخول هبا وغريها

ج وللزو  ،هما مقامهما فيهيوال يقوم ول ،عند اإلفاقة والبلوغ ةثبت للصبية واجملنونيو  ،مدبرة
ويف كونه على الفور اخلالف  ،وعليه النفقة والكسوة إىل االختيار بعدمها ،االستمتاع

 .(1)ال مينع  :أصحهما :الصبية إىل البلوغ وجهان ئمن وط نعهويف م ،(5)اآليت يف العاقلة

                                         
 (1/٢٩١انظر: املصدر السابق، الروضة )( ٢)
 (.2/1٠8انظر: التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي )( ١)
 (.8/٢22انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)
(، الروضة 8/٢22(، العزيز شرح الوجيز )2/12١انظر: التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي )( 1)
 (.1/٢8٢ املطالب يف شرح روض الطالب )(، أسىن٢٩١/1)
 (. 1/٢٩1انظر: الروضة )( 2)
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 وأما اجملنونة فال مينع من وطئها قطعا ويف الذخائر ما يقتضي إجراء اخلالف فيها.

 :ففي سقوط خيارها قوالن ،قت األمة ومل تعلم ابلعتق حىت عتق الزوجالثانية: إذا عت
وفيما إذا  ،ومها كالوجهني فيما إذا مل يعلم بعيب ما اشرتاه حىت زال ،أنه يسقط :أظهرمها

لكن مل يفسخ حىت زال على  ،وجيراين فيما إذا علم به ،مل يعلم الشفيع ابلبيع حىت ابع
 .(2)عتق الزوجان معا فال خيار  ولو ،القول أبنه ليس على القود

وتستفيد  ،فإن كان الطالق رجعيا فلها الفسخ ،الثالثة: لو طلقها الزوج قبل الفسخ
كفي بقية تستأنف عدة أخرى أم تفإن فسخت فهل  ،وقصر العدة ،به قطع الرجعة

  :(3)فيه قوالن ؟تلك العدة

فيه خالف  ،اإلماءفعلى هذا تكمل عدة احلرائر أم تكفي عدة  ،الثاين :أصحهما
نه إ :وإن قلنا ،فإن أخرت الفسخ مل يبطل خيارها بذلك .إن شاء هللا يف الِعدد أييت

 . وال خيرج على وقف العقود ،وإن أجازت مل تصح إجازهتا ،على الفور

 :وفيه وجه ،هذا إن راجعها صحت اإلجازة وإال لغتفعلى  يه،وخرجه بعضهم عل
  :(4)ق ابئنا فطريقانوإن كان الطال ،أن اإلجازة تصح

 :أن يف وقوعه يف احلال قولني :أحدمها

  .أنه يقع ويبطل خيارها :أصحهما

ن أنه مل يقع وإال ابن أنه فإن فسخت اب ،أن الطالق موقوف واخليار اثبت :والثاين
 . (5)وقع والثاين القطع ابألول 

                                                                                                                                                = 
 (.8/٢21(، العزيز )٩/122انظر: احلاوي )( ٢)
 (.2/121(، التهذيب )١/2٢(، املهذب )٢٢/2٠٠انظر: احلاوي )( ١)
 (.1/٢٩1(، روضة الطالبني )8/٢28انظر: العزيز يف شرح الوجيز )( 1)
 انظر: املصادر السابقة. ( 1)
 (.1/٢٩1(، روضة الطالبني )8/٢28انظر: العزيز )( 2)
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وعن أيب  ،الزوج إىل الطالق قبل الفسخ ففي نفوذ طالقه هذا اخلالف درولو اب
  .طالقه ذال خالف أنه ينف :حامد أنه قال

فاحلكم كما لو طلقها بعد  ،[ فعتقت يف العدة/أ53]/ولو طلقها طالقا رجعيا 
أن  :لكن حكى الرافعي  هنا عن السرخسي أنه حكى وجها ،العتق وقبل الفسخ

فهل له  فإن فسخت :مث قال املاوردي ،(1)جميئه يبعد الو  نفذالفسخ موقوف إن راجعها 
كمل عدة تفقد طرأت احلرية يف العدة فهل  ،ال :فإن قلنا :فيه وجهان ؟الرجعة بعده

 ،فعل فاحلكم كما مريفإن مل  ،له أن يراجع :وإن قلنا :فيه قوالن ؟اإلماء أو عدة احلرائر
 .(2)عتد من وقت الفسخ عدة حرةتحصلت الفرقة ابلفسخ دون الطالق فوإن راجع 

 :وقيل وجه :وفيه قول ،فال خيار له على الصحيح ،لزوج وحتته أمةالرابعة: إذا عتق ا
 .(3)له اخليارأن 

  :(4)ووجه فيه أربعة أقوال ؟على الفور اخلامسة: خيار املعتقة هل هو

أو يصرح إبسقاطه  ،أنه على الرتاخي إىل أن يطأها :والثاين ،أنه على الفور :األظهر
  والُعمراين. وصححه احملاملي

أو يوجد منها  ،أو يسقط حقها ،ن من وطئهاكَّ أنه على الرتاخي إىل أن ميَُ الثالث: 
 .(5)ما يدل على الرضى مثل أن يقبلها فتسكت

 ،أنه ميتد امتداد جملس العتق أو جملس بلوغ خربه :والوجه م،تد ثالثة أايميالرابع: أن 
نه إ :وإن قلنا ،لشفعةويف ا ،فاحلكم فيه كما مر يف الرد ابلعيب ،نه على الفورإ :فإن قلنا

                                         
 .(8/٢28نظر: العزيز )ا( ٢)
 (. 8/٢28(، العزيز )٩/111انظر: احلاوي )( ١)
 (. 1/٢٩1(، الروضة )8/٢2٩انظر: العزيز )( 1)
 (.8/٢2٩/٢2٠(، العزيز )٢11-2/٢12(، الوسيات )٢٢/1٩١انظر: احلاوي )( 1)
 (. 1/٢٩1روضة )(، ال8/٢2٠انظر: العزيز )( 2)
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  (1) .لكن مل يطأ مل يسقط حقها قاله اإلمام ،نت من الوطءكَّ على الرتاخي فلو مَ 

ولو قبض على فيها مل  .ففي سقوط خيارها تردد ،ولو أصاهبا الزوج مكرهة :قال
فأنكرت اإلصابة ففي املصدق منهما  ،ولو ادعى أنه أصاهبا راضية ،يبطل حقها قطعا

وذلك إذا  ،األايم من وقت ثبوت اخليار اءابتد :قال اإلمام ،ابلرابع :ناوإن قل ،وجهان
وإذا وجد ما يقتضي سقوط  ،(2)وأنه يثبت اخليار ال من وقت العتق ،علمت ابلعتق

أو مضت  ،وأمكن على الثاين ،فلم يفسخ أبن أخرت على األول ،حقها من الفسخ
وادعت اجلهل  ،س ومل تفسخ على الوجهأو فارقت اجملل ،ثالثة أايم ومل تفسخ على الرابع

  :(3)بثبوت اخليار فطرق

 .قبل قطعايال  :والثالث ،قطعا قبلي :والثاين ،قوالن :فيهيف قبول قوهلا  :أحدها

 .(4)إنه ال يقبل :قال الغزايل ،ولو ادعت اجلهل أبنه على الفور

[ /ب53]/وقد  ،واستغرب منه ذلك مع حكاية اخلالف يف دعواها اجلهل بثبوته
على الفور ومثله خيفى  خذى الشفيع اجلهل أبن األلو ادع :قال هو واإلمام والبغوي

وقد حكى الروايين فيها ويف الشفيه وجهني يف قبول دعوى اجلهل  .(5)عليه قبل قوله 
 أبن اخليار على الفور.

 .(6)إنه مل يتعرض هلذه الصورة يف كتب األصحاب :وقال الرافعي

                                         
 (.1/1١٠انظر: هناية املطلب )( ٢)
 (.٢١/١٩1انظر: هناية املطلب )( ١)
 (. ٢٩2-1/٢٩1(، الروضة )8/٢2٠انظر: العزيز )( 1)
 (.2/٢12انظر: الوسيات يف املذهب )( 1)
 (2/٢12(، الوسيات )1/12٠(، التهذيب )1/111انظر: هناية املطلب )( 2)
ومل أر تعرضا هلذه الصورة يف سائر كتب »(، ونصه: 8/٢2٠انظر: الوجيز شرح العزيز )( 2)

 «.... األصحاب، نعم، صورها العبادي يف "الرقم" وأجاب أبهنا، إن كانت قدكمة العهد
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وإال  ذرانت قدمية العهد ابإلسالم وخالطت أهله مل يعإن ك :وقال العبادي
 .(1)فقوالن

ولو ادعت الزوجة أو الزوج اجلهل أبن العيوب املثبتة للخيار يف النكاح  :قال اإلمام
  (2).فينبغي أن خيرج على القولني ،مثبتة

وإن كان ممن ال  ،قبل قوال واحدا ،إن كانت ممن خيفى عليها ذلك :وقال املاوردي
  .(3)ولو صدقها الزوج بقي خيارها قطعا ،ى عليها ذلك مل يقبل قوال واحداخيف

 .(4)على جهل سبق اخليار يفيما إذا صدق البائع املشرت  :وكذا قال اإلمام

 

 :(5)ولو ادعت اجلهل ابلعتق فطريقان

أنه إن صدقها  :وهو األصح :والثالث ،القطع ابلقبول :والثاين ،فيه قوالن :أحدمها
وإن كذهبا ظاهر  ،ل قوهلا بيمينهابق ،أبن كان السيد غائبا عند العتق ،الظاهر احل

 مل تصدق. عليها خفائهوبعد أبن كانت عنده يف املنزل  ،احلال

وليس  ،وال متعة هلا ،وفسخت سقط املهر ،السادسة: إذا عتقت قبل الدخول
الدخول  فإن تقدم ،وإن فسخت بعد الدخول ،للسيد منعها من الفسخ إلسقاط املهر

ووطئت مكرهة  ،وإن أتخر عنه أبن كانت جاهلة ابحلال ،على العتق وجب املسمى
  ؟فهل جيب للسيد املسمى أو مهر املثل ،على القول الثاين

                                         
 (.1/١1٠( ينظر: األشباه والنظائر )8/٢2٠نقله عنه الرافعي يف العزيز )( ٢)
 (.٢١/11٢انظر: هناية املطلب )( ١)
 (.٢٢/1٩1انظر: احلاوي )( 1)
  .(٢١/11٢انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.8/٢2٠(، العزيز )2/٢12انظر: الوسيات )( 2)
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حدث العيب ابلزوج مث فيما إذا  ،هو على اخلالف املتقدم :قال العراقيون والبغوي
 .(2)به بعضهم وجزم ،وجوب مهر املثل :والظاهر .(1)دخل هبا مث فسخت

 .(3)ظاهر املذهب وجوب املسمى :وقال املتويل وآخرون

 ،وال أييت فيه القول بوجوب مهر املثل ،جيب املسمى قطعا :وقال اإلمام والبغوي
فاملهر للسيد أيضا وإن كان  ،وجرت تسمية صحيحة أو فاسدة ،ولو اختارت املقام معه

وإن عتقت قبل  ،قبل العتق فهو للسيدفإن دخل هبا الزوج أو فرض هلا  ،ويضافزوجها ت
  ؟[ للسيد/أ54]/مث دخل هبا جاهال فهل املهر هلا أو  ،الدخول أو الفرض

هلا ابلعقد أو ابلفرض والدخول وهو كاخلالف جيب فيه وجهان بناء على أن املهر 
 .(4)مث طلقها هل يكون املهر هلا وللسيد، اآليت فيما إذا دخل هبا بعد العتق

ا إذا كان له جارية قيمتها مائة وليس له سوى مائة درهم غريها فروع: أحده
فتزوجها مبائة وأعتقها يف مرض موته قبل الدخول أو أوصى بعتقها فعتقت قبله فال 

 خيار هلا جلواز أن خيتار الفسخ وال خيرج من الثلث.

لصغرية كما تقدم يف زوج اجملنونة وكذا زوج ا  تفسخالثاين: لزوج العتيقة وطؤها ما مل 
 على الصحيح.

 به املعتقة وال حيتاج فيه إىل الرفع إىل احلاكم.  تستقلالثالث: هذا الفسخ 

وهو  ،منه مما يوجب الناس ،السبب الرابع: العجز عن الوطء ابلتعنني وما يف معناه

                                         
 (.2/122انظر: التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي )( ٢)
 (. 1/٢٩1(، الروضة )8/٢2٠انظر: العزيز )( ١)
  انظر: املصادر السابقة.( 1)
ب يف فقه اإلمام الشافعي (، التهذي٢1/١١٢انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )( 1)
(2/١18.) 



 [ 288 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 .(1)ضعف يكون يف الدماغ أو يف القلب أو يف الكبد أو يف الذكر

اإلنسان عن امرأة خمصوصة دون  شهوةسقط توقد  ةوهذه العنة احلقيقي :قال اإلمام
 .(2)الزوال ميؤوس مرضاوليست العنة  ،غريها

أبن ال  ،إن مل يبق منه قدر ميكن اجلماع به ،ويف معناها جب الذكر فيثبت اخليار
 .(3)فإن بقي منه ما ميكن ذلك فال خيار ،منه قدر ميكن إيالج قدر احلشفة منه بقىي

فإذا ثبت عجزه عن  ،ني يف اخلصيتيه على القولني اآلجير خت (4)وعن ابن سلمة 
 .فها بعد نكوله يف جواب دعواها عجزه ضربت له املدةياجلماع إبقراره أو حتل

 .(5)وعن الشيخ أيب حامد أنه يثبت اخليار يف احلال

 بوبزواله ويف إحلاق اخلصي واملشلول ابجمل رجايُ وكذا لو امتنع عليه الوطء ملرض ال 
 وقطع به بعضهم. ،ال :أصحهما :(6)ات اخليار قوالنيف إثب

فإن كان ال يقدر عليه أجل كالعنني نص  ،وحمل اخلالف ما إذا كان ميكنه اجلماع
 .(7)عليه

                                         
 (.1/٢٩2(، الروضة )1/2٠1(، شرح مشكل الوسيات )8/٢2٢انظر: العزيز )( ٢)
 (. ٢١/11٩انظر: هناية املطلب )( ١)
 (. 1/٢٩2(، الروضة )2/٢2٠انظر: الوسيات )( 1)
عاصم الضيب البغدادي الفقيه الشافعي، كان من  بن  أبو الطيب   بن املفضل بن سلمة( 1)

ريج، وكان موصوفا بفرط الذكاء، سم، أخذ الفقه عن أيب العباس ابن كبار الفقهاء ومتقدميه
هــ، ر ه هللا تعاىل، وله يف املذهب وجوه حسنة. انظر: 1٠8وصنف كتبا عديدة، وتويف سنة ث

 (.١11طبقات الشافعيني )ص(، 1/١٠2وفيات األعيان )(، 112شذيب األمساء ص )
 (.8/٢2١انظر: العزيز )( 2)
 (. 1/٢٩2(، الروضة )٢2١-8/٢2٢(، العزيز )٩/11٢انظر: احلاوي )( 2)
 (.2/٢٢٢انظر: األم )( 1)
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ن عن عَ ولو كان حتته امرأاتن فَـ  ،وقد تقدم (1)ؤثر قطعاتوالعنة الطارئة بعد الوطء ال 
 .(2)جب وقد يتفق ذلك لنفرة أو ،اعنه نَّ يثبت اخليار لليت عَ  ،إحدامها دون األخرى

وقدر عليه  املاضيوأما العنة احملققة فال ختتلف ابختالف النسوة ولو عنَّ عن الوطء يف 
 ثبت هلا اخليار.  جبتهيف غريه وقد يتفق ذلك لعادة 

فلها اخليار وضرب املدة  ،وهو أييت الثيب ،ولو عجز عن افتضاض زوجته البكر
ولو امتنع من الوطء مع قدرته عليه ابعرتاف  ،حقها [ ليتحقق العجز يف/ب54]/

 .(3)فال خيار هلا ،املرأة

 :(4) فيه وجهان ؟وهل يثبت هلا املطالبة بوطئة واحدة وإجبار الزوج عليها

 :(5)نْي يَـ يثبت ملعنَـ  :والثاين ،ال :أصحهما

تقرير املهر هلا من سقوطه ابلفسخ وتشطره  :والثاين .حصول التحصني :أحدمها
 .طالقابل

هل  ،فيما إذا نكح امرأة بشرط أن ال يطأها ،وبنامها الشيخ أبو دمحم على القولني
وإن  ،لالستمتاع ةوطئوجبت  ،ال يصح ملخالفته مقتضى العقد :إن قلنا ؟يصح النكاح

 .(6)يصح مل جيب  :قلنا

 .(7)وعكسه املاوردي  فبىن تلك املسألة على هذه كما تقدم

                                         
 (.٢١/11٩(، هنابة املطلب )1/٢٩2، الروضة )١12(، املختصر ص2/٢٢٢انظر: األم )( ٢)
 (.8/٢2٢)انظر: العزيز ( ١)
 (.8/٢2٢(، العزيز )2/٢18للغزايل ) انظر: الوسيات( 1)
 ( 8/٢2١(، العزيز )٢١/182انظر: هناية املطلب )( 1)
 (181-٢١/182انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.١/12٢(،اإلقناع للشربيين )8/٢21(، العزيز )٩/١11انظر: احلاوي )( 2)
 (.٩/111انظر: احلاوي )( 1)
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مل يبق هلا مطالبته  ،فكانت قد أبرأت منه ،للنا بتقرير املهرإن ع :وعلى الوجه الثاين
 . (1)وليس له املطالبة إذا زوج أمته من عبده ،ملطالبة به لسيدهااأمة ف تولو كان ،ابلوطء

وعلى كال  ،(2)ثبت هلا املطالبة يف الصورتني دون السيد ،نا ابلتحصنيلوإن عل
 .د له على العادةبل يرتك ليستع ،إىل الوطء يرهقال املعنيني 

ولو   ،على التعليل ابلتحصني .(3)ومقتضى القياس أن ميهل مدة اإليالء :قال اإلمام
عذر حبس إىل أن  غريولو أصر على االمتناع ب ،أمهل إىل زواله ذركان به مرض أو ع

 .ويلأو يطلق كامل ،يطأ

 .(4) يقولوهلكن مل ،ء أن القاضي يطلق عليهيالوال يبعد أن خيرج من اإل :قال اإلمام

أو  ،أو النفاس، ولو يف حال احليض ،سقطت املطالبة ،ومىت غيب احلشفة يف الفرج
أو يدها فإن أحكام الوطء   ،ولو ابستعانة بيده ،أو ظنه أهنا غريها ،أو اإلحرام ،الصيام
ها فإن فيه خالف تقدم يف بتغييبشفة إال يف إانطة فساد الصوم ة بتغييب احلوطنكلها م

 .(5)اببه

 ،فلو انفلت الشفران إىل الباطنة ،تمل الشفران وملتقامها عليهاشبه أن ي واملعين
وتغييب قدر احلشفة . ففيه تردد ،ما انعكس من القشرة الظاهرة يوكانت احلشفة تالق

ال بد من  :وقيل ،ال يغيب احلشفة من السليم على الظاهر ،من جمبوب بعض الذكر
 .(6)ورجحه مجاعة ،تغييب الكل

                                         
  (.٩/18انظر: احلاوي )( ٢)
 (.8/٢2١(، العزيز )188-٢١/181طلب )انظر: هناية امل( ١)
 (.188-٢١/181انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.٢١/188انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.٢١/18٩انظر: هناية املطلب )( 2)
 انظر: املصدر السابق. ( 2)
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[ هذين /أ55ومجيع أحكام الوطء على ] ،وعندي أن الغسل :العمراينقال 
 .(1)الوجهني

 ،افتضاض البكر آبلة االفتضاض ،وأقل ما يسقط به حكم العنة :قال البغوي
 .(2)وتغييب احلشفة يف الثيب

  .(3)وهو يدل على أن االفتضاض ال حيصل إال بتغييب احلشفة :قال الرافعي

  يف األم. ذكره البغوي هو نصه وما

 .(4)لكن اجلمهور محلوه على أن االفتضاض يكون بتغييب احلشفة  :قال القاضي

 النظر الثاين: يف ضرب املدة 

 وفيه مسألتان: 

أو إبقامة البينة  ،إما إبقراره عند احلاكم ،عنة الزوج البالغ العاقل تاألوىل: إذا ثبت
مبهلة فيها فلو  سنةالقاضي له ضرب  ،أو بيمينها بعد نكوله على املذهب ،على إقراره

وال بد من ضرهبا  ،مل يرجع إليه ،ضربوا املدةتفال  ،وأان عنني ،مارست نفسي :قال
حلف فإن  ،فأنكرها تهنَّ ولو ادعت عِ  .(5)لشهادةابوال يتصور ثبوت العنة  ،لتحقق عجزه

  :(6)نكل فثالثة أوجه

ابلقرائن وطول املدة  لف إذا ابنت هلا عنتهحتأن اليمني ترد عليها و  :أصحها

                                         
 (.٩/1٠2انظر: البيان )( ٢)
 .(2/122( انظر: التهذيب )١)
 (.8/٢21انظر: العزيز )( 1)
 (.8/١21(، الروضة )8/٢21زيز )انظر: الع( 1)
 (.2/٢1٩/٢8٠(، الوسيات )2/٢٢٠انظر: األم )( 2)
 (.٩/11٠(، احلاوي )1/11٠انظر: السنن الكربى للبيهقي )( 2)
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 . (1)واملمارسة 

 .(2)قضي عليه ابلنكول يأهنا ال ترد عليها وال  :أليب إسحاق :واثنيها

من غري ميني صطخري أن املدة تضرب وحيكم يف ذلك ابلنكول لإل :واثلثها
 .(3)راجعان إىل أن ميني الرد كالبينة فال حيلف وكاإلقرار فيحلف  واألوالن

إذ ال فائدة يف نكوله ورد اليمني  ،ن حتليف الزوج ال يشرع أصالوفرع بعضهم عليه أ
 .(4)عليها 

تركناه ومل نطالبه إبقامة برهان عليه ابلوطء إال على  ،وإن حلف على أنه ليس بعنني
عنته إبقرار أو حلفها مل تضرب املدة  تمث إذا ثبت ،إن للمرأة املطالبة بوطئة واحدة :قولنا

 (5)تنبيههان القاضي أن سكوهتا عنه لدهشة أو جهل فال أبس بولو ظ ،إال بطلبها ذلك
وإن جهلت  ،يف ضرب املدة فكا  ،إين طالبة حقي على وجه الشرع :وقوهلا ،عليه

خبالف  ،ال من حني الثبوت ،املدة من حني يضرهبا القاضي اءوابتد .(6) احلكم مفصال
 .(7)والعبد مدة اإليالء فإهنا من وقت اليمني ويستوي يف قدرها احلر 

ومل  ،ومل جير وطء ابتفاق الزوجني مل ينفسخ النكاح ،الثانية: إذا مضت مدة سنة
وتسأله أن  ،بل ترفع األمر إىل القاضي ،أن هلا فسخه :وفيه وجه ،يكن هلا فسخه

[ /ب55فإن نكل ] ،صدق بيمينه ،فإن ادعى أنه أصاهبا يف املدة ،يقضي عليه ابلعنة

                                         
 (.1/12١(، حتفة احملتاج )1/١٠2(، مغين احملتاج )2/٢1٩انظر: الوسيات )( ٢)
 .(2/٢1٩( انظر: الوسيات )١)
 (. ٩/1٠) (، البيان١/1٩انظر: املهذب )( 1)
 (. ٢22-8/٢21(، العزيز )2/1٩1انظر: الوسيات يف املذهب )( 1)
 يف )ز(: تشبيهها.( 2)
 (.8/٢22(، العزيز )٢١/181انظر: هناية املطلب )( 2)
 (..8/٢22(، العزيز )2/٢8٠انظر: الوسيات )( 1)
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  .(1)ملذهب ردت اليمني عليها على ا

وقد حان وقت  ،قضى القاضي به ،فإن حلفت أو أقر الزوج بعدم اإلصابة
ويف استبدادها  ،كنظريه يف اإليالء  فخال إمهاهلاففي  ،فإن استمهل ثالثة أايم ،فسخها

  :(2)ابلفسخ وجهان

 .نعم :ما وهو املذهب عند املتويلأقرهب

. بني أن يفسخ أو تفسخ بطلبهاوهو منوط ابحلاكم فيخريها القاضي  ،ال :واثنيهما
فإن  ،لكن هذا بعد املرافعة وشك قبلها ،ومها كالوجهني يف استقالهلا ابلفسخ ابلعيب

أو يثبت حق الفسخ  ،ت العنةتثبول القاضي فهل يتوقف على ق ،تفسخ بنفسها :قلنا
وهو قول  ،األول :أشبههما :فيه وجهان ؟أم يكفي إقرار الزوج بعدم اإلصابة فاختاري
 .(3)القاضي

مث رجعت ففي صحة رجوعها  ،هتذلحاكم نفلقل يومل  ،ت الفسخرت خا :ولو قالت
 .(4)األصح املنع  :وبطالن الفسخ وجهان

وال خالف أن  ،قال الرافعي: ويشبه أن يكوان مفرعني على استقالهلا ابلفسخ
 .(5)ق على العننيلِّ طَ القاضي ال يُ 

ُفروع

فإذا  ،أو مرضت مل حيسب ،أو حبست فيها ،ملدةيف اعنه األول: لو انعزلت املرأة 

                                         
 (.٢1/٢11(، كفاية النبيه )٩/1٠8(، البيان يف املذهب الشافعي )2/٢8٠انظر: الوسيات )( ٢)
 (.8/٢22انظر: العزيز )( ١)
 (.٢١/2٢(، الروضة )8/٢22انظر: العزيز )( 1)
 (. ٢1/٢11(،كفاية النبيه )1/٢٩8(، روضة الطالبني )8/٢22انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)
 (.8/٢22انظر: العزيز شرح الوجيز )( 2)
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 .(1)مضي ذلك الفصل من السنة لإلجزاء وينتظر ةزال ذلك فالقياس أن يستأنف السن

ضها ال مينع حيو  ،أو مرض مل مينع احتساب املدة، بسأو حُ  ،ولو انعزل الزوج عنها
 .(2)أنه ال مينعه  :أصحهما :احتساهبا ويف سفره وجهان

 ،وال على وليهم ،واجملبوب إذا دعت العنة مل تسمع عليهم ،واجملنون ،الصيبالثاين: امرأة 
هنا تسمع عليه سواء أقر هبا أو سكت إ :يف الصيب املراهق قول :وقيل ،ومل تضرب املدة

 .(3)ضرب له املدة وهو ضعيف مل يثبته اجلمهور تو 

 .(4)رقة مل جيبوطلبت الف ،ومضت وهو جمنون ،الثالث: لو جن الزوج يف أثناء املدة

أن  :أحدمها :(5)شهرا فوجهان وخرى أة أجلت سنة أدبعد مضي امل :الرابع: لو قالت
أنه يبطل  :وأصحهما .رب الدين (6)وهلا أن تفسخ مىت شاءت كإمهال ،هلا ذلك

 .(7)ومقتضى كالم املاوردي أنه ال يبطل إذا كان قبل الرفع إىل احلاكم ،حقها

ُ[اخليارُاستيفاء]يفُالنظرُالثالث:ُ

يف أنه على الفور على املذهب  ،هذا الفسخ يف األحكام كالفسخ بسائر العيوب
يثبت  :فعلى قول ،فيه ثالثة أقوال كخيار العتقو يء فيه الطريقة املذكورة جت[ و /أ56] (8)

                                         
ين احملتاج (، مغ1/١٠1(، أسىن املطالب )1٩8-٢١/1٩1انظر: هناية املطلب )( ٢)
 (.٢1/٢11(، كفاية النبيه )١٠1/1)
 (.8/٢22انظر: العزيز )( ١)
 (.٢1/٢11(، كفاية النبيه )٩/1٢١(، البيان )8/٢1٠انظر: العزيز )( 1)
 (. ١٠٢-1/١٠٠(، الروضة )٢1٢-8/٢1٠انظر: العزيز )( 1)
 (. 1/١٠٢(، الروضة )8/٢1٢انظر: العزيز )( 2)
 يف )ز(: كإحال.( 2)
 .(٩/111: احلاوي )( انظر1)
(، املنهاج مع هناية ٢21-8/٢22(، العزيز )2/٢8٢(، الوسيات )١/12١انظر: املهذب )( 8)

 (.2/1٢2احملتاج )
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وعلى  ،عدم اإلصابةبعند اعرتاف الزوج عند القاضي  :وعلى قول، عند مضي السنة
  .(1)فمىت أخرت سقط حقها ،ضي الفسخ إليهاعند تفويض القا :الثالث

 .(2)إذا أخرت بعد املدة ،سقط خيارهايوقطع املاوردي  أبهنا ال 

وأهنا  ،وأهنا إذا رضيت به فال اعتبار للويل على املذهب ،الرفع إىل القاضي :وقيل
وليس هلا العود إليه  ،يسقط حقها من الفسخ ،إذا رضيت به بعد ثبوته مبضي املدة

ولو  ،وإبعساره فإن هلا املطالبة والفسخ ،ما إذا رضيت برتك املطالبة يف اإليالء خبالف
ولو رضيت ابملقام معه فيها أو قبلها ففي سقوط حقها  ،فسخت يف أثناء املدة مل ينفذ

 :(3)قوالن

ولو رضيت  ،(1)وللمسألة نظر على عكسها إذا صححنا بيع الغائب ،ال :أصحهما
 .مث راجعها مل يعد حق الفسخ ،قا رجعيابه بعد املدة فطلقها طال

 :(5)بطرق ثبت الرجعةتب العدة من غري وطء و جتوقد 

  .ستدخل هذه ماءهتوينزل خارج الفرج ف ،ل لهحتأن جيامع غريها ممن  :هاحدأ

يف هاتني الصورتني على  جتبفالعدة  ،أن يفاخذها وينزل يف الفرج :واثنيها
 .الصحيح

 .والعنني قد ينزل ،وينزل شفةأن يوجل بعض احل :واثلثها

 .ثبت الرجعة على خالف فيهتو  ،جب العدةتف ،ىاملأتأن أيتيها يف غري  :ورابعها
                                         

 (.2/٢٢1٢(، روض الطالب وأسىن املطالب )8/٢21(، العزيز )١/12١انظر: املهذب )( ٢)
 (. ٩/111انظر: احلاوي يف فقه الشافعي )( ١)
 (.٩/1٠8(، البيان )2/121(، التهذيب )2/٢8٢انظر: الوسيات )( 1)
املهـذب : انظـر العني اململوكة للبائع املوجودة يف الواقـع، ولكنهـا غـري مرئيـة.بيع الغائب هو بيع  (1)
 (١/٢8) (، مغين احملتاج٩/1٢2) (، اجملموع٢/١21)
 (.٢٢/2٢١انظر: احلاوي )( 2)
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 .(1)وحكم العنة ابق على الصحيح

وثبوت  ،يف وجوب العدة :عه على قوله القدميفر أن يكون الشافعي هنع هللا يضر  :وخامسها
 :وفيها (2)فإنه ذكره يف األم  ،ال يصحهذا  :لكن قال الشيخ أبو حامد ،الرجعة ابخللوة

نت ابنقضاء العدة أو فسخت ابأو  ،ولو طلقها طالقا ابئنا ،أن اخللوة ال توجب العدة
 :(3)مث تزوجها ففي عود حق الفسخ قوالن ،ابلعنة

 .أنه يعود :واجلديد ،ال :القدمي

ضي الطربي وحكامها القا ،ومل يرتضه احملققون ،وبنامها بعضهم على قول عود احلنث
 وبنامها على القولني فيما إذا رضيت ابملقام معه قبل الرفع إىل احلاكم أو بعده ،وجهني

 .(4)املرأة عند العقد أنه عنني تإذا ما علموأجرامها وقبل انقضاء املدة 

[ أنه حكم بعنته /ب56]/وحكى البغوي طريقني فيما إذا نكح امرأة وهي تعلم 
 :(5)يف حق أخرى

  .اء القولنيإجر  :أحدمها

 .القطع بثبوت اخليار :والثاين

 ،عنها يف النكاح الثاين ن عنَّ مث جدد نكاحها مَ  ،مث فارقها ،ولو نكح امرأة ووطئها
 .(6)ثبت هلا اخليار قطعا

ُ
                                         

 (.8/٢21انظر: العزيز )( ٢)
 (.2/١28انظر: األم )( ١)
 (. 2/121انظر: الوسيات )( 1)
 .212انظر: التعليقة للطربي ص ( 1)
 (.128-2/121انظر: التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي )( 2)
 (.8/٢28انظر: العزيز )( 2)
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ُالنظرُالرابع:ُيفُالتنازعُيفُاإلصابةُ

 حىت لو ادعاها ،فالقول قول من ينكرها منهما ،ومهما تنازع الزوجان فيها مطلقا
 ،وال نفقة ،وال تستحق كمال مهر ،فالقول قوهلا له ،الزوج بعد الطالق إلثبات الرجعة

 .(1)وال سكىن ،وال كسوة

ولو ادعته تقصد به  ،عليها ةدَّ وال عِ  ،شطرهبولو قبضت املهر مل يرجع عليها 
وليس  ،ويسرتد الشطر ،والسكىن فالقول قوله ،والنفقة ،والكسوة ،استحقاق كمال املهر

 ويستثىن من ذلك أربع مسائل:  (2)أن تنكح حىت تنقضي عدهتا  هلا

سواء كان قبل  ،فإذا ادعت عنته فادعى اإلصابة صدق بيمينه ،مسألتنا :األوىل
أو مقطوعا  ،أو خصيا ،سواء كان صحيح األعضاء ،مضي السنة املضروبة أو بعدها

 . (3)بعض الذكر وأمكنه اجلماع ابلباقي

 ،نهايصدقت املرأة بيم ،مقطوع بعض الذكر ان خصيا أوإن ك :وقال أبو إسحاق
مث  ،بثبوت اخليار بقطع بعض الذكر يف احلال فرضيت به :وهذا الوجه جيري سواء قلنا

 .(4)ال يثبت به :أو قلنا ،ادعت عنته

 :(5)ولو اختلفا يف أن الباقي من الذكر ميكن اجلماع به فوجهان

  .(6)ونسبه الرافعي  إىل األكثرين ،االقول قوهل :قول ابن أيب هريرة :أحدمها

                                         
 (.8/٢28(، العزيز )2/128(، التهذيب )2/٢8٢انظر: الوسيات )( ٢)
 (.٢2/٢٩2انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )( ١)
 (.8/٢28(، العزيز )2/٢٢٢ألم )انظر: ا( 1)
 (.8/٢28(، العزيز )٩/11٩انظر: احلاوي )( 1)
 (.8/٢28(، العزيز )2/12٩انظر: التهذيب )( 2)
ولو اختلفا يف أن الباقي من الذكر، هل كمكن اجلماع به »(، ونصه: 8/٢28انظر: العزيز )( 2)

 «.مةفالذي ذكره األكثرون القطع أبن القول قوهلام لزوال أصل السال
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وحكى ابن الصباغ أن احملاملي قطع به وقال مل أره ألحد من أصحابنا فعلى هذا 
 . (٢) يكون هلا اخليار يف احلال تغليبا حلكم القطع دون العنة

احتماال أنه  (3)ده ابن الصباغ ور وأ (2)وصححه املتويل  ،عن أيب إسحاق :واثنيهما
كما لو ادعت أنه جمبوب فال يكون هلا اخليار يف   ،ربة ليخربوا عن احلالرى أهل اخليُ 

 .أصح القولني عاجال إال أن يؤجل هلا أجل العنة

فإن كان ألحدمها بينة  ،وادعى الزوج ممانعتها ،ولو ادعت عجزه بعد مضي املدة
بني وأسكنها  ،(4)فإذا حلف ضرب القاضي املدة اثنيا ،قضى هبا وإال فاملصدق الزوج

فإذا مضت املدة اعتمد قول الثقات وعمل به قاله املتويل  ،قوم ثقات يتفقدون حاهلا
(5). 

صدق في اإلصابةفادعى  ،زوجها ابلفيئة أو الطالق ت امرأة املويلبلاإذا ط :الثانية
فإن شهد هبا أربع نسوة عدول  ،البكارة [ ولو ادعت امرأة العنني واملويل/أ57]/بيمينه 

وحيلف مع ذلك الحتمال زواهلا  :فيهم اإلمام والغزايل :قالت طائفة ،قبلت شهادهتن
 .(6)وعودها إن مل يدعه الزوج

وطلب  ،لكن مل أابلغ فعادت البكارة ،ال حيلف إال أن يقول أصبتها :وقال آخرون
حلف تف ،على الوجهني [دوهنا]بعد دعواه أو ت مث إذا حلفت فسمع دعواه وحلتُ ميينها 

واملطالبة  ،وهلا حق الفسخ يف العنة ،أو أن هذه البكارة هي األصلية ،أنه مل يصبها
                                         

 .(1/١٠١(، روضة الطالبني )8/٢28العزيز )انظر:  (٢)
 (.8/٢28انظر: العزيز )( ١)
ينبغى أن يرى أهل اخلربة، ليعرفوا قدره وخيربوا عن » قال ابن الصباغ يف الشامل، ونصه: ( 1)

 (.8/٢28انظر: العزيز )« احلال، كما لو ادعت أنه جمنون، وأنكر 
 يف )ز(: اثنية.( 1)
 .(1/١٠١(، روضة الطالبني )8/٢28)العزيز  انظر:( 2)
 (.2/٢٩8(، الوسيات يف املذهب )٢١/1٩1انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )( 2)
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وإن  ،ت وسقط خيارها وطلبهاحلففإن نكلت  ،ة أو الطالق يف اإليالء بعد ذلكئابلفي
 :(1) فوجهان بقضاءنكل هو 

 ونكوهلا كحلفه. ،أن هلا الفسخ :وأصحهما .ال ينفسخ :أحدمها

 ،بل قبله :وقال الزوج ،فلي كمال املهر ،سيسطلقين بعد امل :الثالثة: قالت الزوجة
 ،وله أن ينكح أختها وأربعا سواها يف احلال. فالقول قوله ،وال سكىن ،فال نفقة لك

فيه  ؟فهل يقوي جانبها ويصري القول قوهلا ،تمل أن يكون منهلكن لو أتت بولد لزمن حيُ 
 :(2)طرق

  :أن فيه قولني :أحدها

 .أن القول قوله :واثنيها. أن القول قوهلا (4)والرافعي  (3)وجزم به الغزايل  :أحدمها

  .القطع ابألول :والثاين

 .تنزيل النصني على حالني :والثالث

مث أتت ابلولد مل يغري  ،وحكمنا ابلتشطري تصديقا له ،وإن اختلفا قبل حدوث الولد
يقبل قول ومات الزوج مل  ،ولو اختلفا بعد حدوثه ،ويلحق الولد ابإلمكان ،حكم املهر

وأشار ابن الصباغ  إىل بناء القولني على  ،وجب كمال املهرنصدقها و نبل  ،الورثة
حيتاج إىل  :وعلى األول ،(5)وهو بعيد ؟القولني يف أن استدخال املين هل يقرر املهر

  .(6)اليمني على ما ذكره اإلمام والعبادي 

                                         
 (.1/١٠١(، الروضة )8/٢2٩انظر: العزيز )( ٢)
 (.8/٢2٩(، العزيز )2/12٩(، التهذيب )2/٢8١انظر: الوسيات )( ١)
 (.2/٢12انظر: الوسيات يف املذهب )( 1)
 (.8/٢28انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)
 انظر: املصدر السابق.( 2)
 (.1/١٠1(، روضة الطالبني )٢1/٢1٢انظر: هناية املطلب )( 2)
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  .(٢)قال اإلمام: ولو كان حلفا على عدمها بقضاء ميينه

 .(2)اخلالف املذكور فيما إذا ظهرت البكارة فيه وميكن أن جييء :ال الرافعيق

 (4)وقال املسألة مشهورة ابخلالف يف املهذب والتنبيه  (3)واعرتض عليه النووي 
 .(5)وغريمها  ففيها قوالن

  :(6)ألمرين رتاض ابطلعوهو ا

 ،جلزم أبن القول قوهلاأن مراد الرافعي اخلالف يف احتياجها إىل اليمني مع ا :أحدمها
 .ومل يرد اخلالف يف قبول قوهلا

حلوق الولد هل أن فإن تلك يف  ،[ ليست مسألة البينة/ب57]/أن هذه  :والثاين
 ،رهر ال يق :واألصح فيها أنه ،وقد يفرض مع االتفاق على عدم الوطء يقرر املهر

د زال املرجح ويرجع فق ،فعلى هذا لو نفى الولد ابللعان ،واألصح هنا أن القول قوهلا
 .(7)ويستمر األمر على القاعدة ،إىل تصديقه

قال  .هذا الولد ابين من هذه املرأة استحقت عليه مهر املثل :الرابعة: لو قال رجل
  .(8)وقد ذكران ما فيه ،وهو بناء على أن النكاح املطلق يقتضي مهر املثل :اإلمام

                                         
 (.٢1٢-٢1/٢1٠انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب ) (٢)
وكمكن أن جييء فيه اخلالذ املذكور فيما إذا ظهرت »(، ونصه: 8/٢2٩انظر: العزيز )( ١)

 «.وهذه الصورة هي حمل االستثناء عن تصديق النايفالبكارة، 
 (.1/١٠1انظر: روضة الطالبني )( 1)
 (.٢1/1٠٢،كفاية النبيه يف شرح التنبيه )٢21(، التنبيه ص ١/12١انظر: املهذب )( 1)
 (.٩/١11انظر: العزيز )( 2)
 (.٢12-٢1/٢11انظر: كفاية النبيه يف شرح التنبيه )( 2)
 (.٢٠/1٢1فقه الشافعي )انظر: احلاوي يف ( 1)
 (.٢1/٢1٠انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )( 8)
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لو تنازعا يف الوطء مع االتفاق قال القاضي وال حيمل ذلك على استدخال ماءه و 
واخللوة كاليد يف  عي الوطءدَّ يصدق مُ  :قال بعض األصحابعلى حصول اخللوة 

 .(1) إن األول قول قدمي :وقال العمراين ،ال :وقال األكثرون ،األمالك

ُ  ،وأقامت شاهدا واحدا على شاهديها ،لو ادعت اإلصابة :قال صاحب البيانفرع:
وأقام هبا شاهدا  ،ولو ادعاها الزوج ،ت معه ألن مقصودها املالحلف ،وعلى إقراره هبا

ُ.(2)واحدا مل حيلف معه

 ،أن هلا املهر كامال :وفيه قول اثن ،ال مهر لفاسخة النكاح ابلعنة على املذهبآخر:ُ
ُ.(3)أن هلا نصفه :وقوال اثلثا

 القسمُاخلامسُمنُالكتابُيفُفصولُمتفرقةُشذتُعنُالضوابطُاملتقدمة

ُفيماُيباحُللزوجُمنُاالستمتاعُوفيهُمسائل::ُاألولُالفصل
 ،واملفاخذة ،واملضاجعة ،واملعانقة ،األوىل: حيل له مجيع االستمتاعات كالقبلة

جعة وحنوه طأو قاعدة أو مض ائمةق ،والوطء على أي حالة كانت ،والنظر ،واللمس
 و كراهة فيه خالفلكن هني حترمي أ ،(4)ويستثىن عنه النظر إىل الفرج فإنه منهي عنه

  .(6)واإلتيان يف الدبر فإنه حرام ،(5)تقدم

                                         
 (.٢٢/8انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )( ٢)
 (.٢٢/٢٢٠انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )( ١)
 (.8/٢2١انظر: العزيز )( 1)
حاديث اهلداية مع حاشيته جاء النهي عن النظر إىل الفرج وال يصح. انظر: نصب الراية أل( 1)

 (.١/١1٢) (، املوضوعات البن اجلوزي1/١18بغية األملعي يف ختريج الزيلعي )
 (.1/11٩(، العزيز )٩/٢1٢(، البيان )2/١1٠(، التهذيب )١/1١2انظر: املهذب )( 2)
(، ١/18٢(، املهذب )٢٢/111، احلاوي )١1١(، املختصر ص2/١11انظر: األم )( 2)

 (.2/٢81الوسيات )
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مل يصح يف حترميه وال حتليله شيء  :قالمث  ن الشافعي توقف فيه يف القدميإ :وقيل
 .(2)(٢)والقياس أنه حالل 

 (3)وورد فيه هني  ،فينزل خارج الفرج ،ريب اإلنزالقأن ينزع اجملامع  :الثانية: العزل
 :(4)نكوحة أربعة أوجهويف جوازه يف امل

 .(5)قال الشيخ أبو دمحم والغزايل لكن يكره ،أنه جائز مطلقا :أصحها

 .(6)وصححه القاضي ،أنه حرام مطلقا :والثاين

 .وإال فال ،[ أهنا إن كانت أمة جاز/أ58]/ :والثالث

وقال املتويل هو  (7)وإال فال وجزم به املاوردي  ،أهنا إن رضيت به جاز :والرابع
 ذهب.امل

                                         
(، ٢١/1٩١(، هناية املطلب )٢٠/٢21(، معرفة السنن واآلاثر)222انظر: التعليقة )ص (٢)

 (.٢1/81(، كفاية النبيه يف شرح التنبيه )1/11٩العزيز شرح الوجيز )
كـان متوقًفـا يف قولـه القـدمي ال أنَـّه يـرى   -ر ه هللا-غاية ما ُيستفاد من هذا القول أنَّ الشَّافعي  (١)

مث قــد تبينــت لــه احلرمــة فنهــى  ه لعــدم بلوغــه الــنَّم بعــُد يــرى أنَّ القيــاس أقــرب إىل اجلــوازإابحتــه، وأنَّــ
يف إحــدى املواضــع:" فلســت أرخــم  -ر ــه هللا-قــال عنــه يف ســتة مواضــع مــن كتبــه املصــرية حيــث 

، معرفـــة الســـنن (١12-8/١12) خمتصـــر املـــزين(، 2/٢82األم )انظـــر: انظـــر: فيـــه بـــل أهنـــى عنـــه" 
 (.1/2٢١) (، ميزان االعتدال٢٠/٢2٢للبيهقي ) واآلاثر

( أخرجــه مســلم، كتــاب: النكــاح، ابب: جــواز الغيلــة، وهــي وطء املرضــع، وكراهــة العــزل، بــرقم: 1)
ـــُت َأنم أَنـمَهـــى َعـــِن : " مرفوعـــا فـــظلب ب اهنع هللا يضر(، مـــن حـــديث جدامـــة بنـــت وهـــ٢1٢/٢1١) َلَقـــدم َحَمم

نَـُعوَن َذِلَك ، َفاَل َيُضرُّ أَوماَلَدُهمم   ."المِغيَلِة ، َحىتَّ ذََكرمُت َأنَّ الرُّوَم َوفَاِرَس َيصم

 (. 1/١٠2(، الروضة )8/٢1٩(، العزيز )2/٢81انظر: الوسيات )( 1)
 «.والصحيح أن العزل جائز مطلًقا»(، لكن قال الغزايل: 2/٢81)انظر: الوسيات يف املذهب ( 2)
 .211-21٩انظر: التعليقة ص ( 2)
 (. ٢١/2٠1(، هناية املطلب )٢٢/٢2٩انظر: احلاوي يف فقه الشافعي )( 1)
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فمنهم  ،(2)(٢) واختلفوا يف جوازه يف املستولدة ،وال خالف يف جواز العزل يف مملوكته
 ،ومنهم من رتبها على احلرة ،وجيعل هذا أوىل ابملنع ،من رتبها على املنكوحة الرقيقة

 .(3)وهو األظهر ،هذه أوىل ابجلواز :وقال

أن يقع اإلنزال خارجا فذلك إذا نزع على قصد  ،وحيث قلنا بتحرميه :قال اإلمام
وحيث  ،وجب القطع أبنه ال حيرم ،النزع ال على هذا القصد نَّ لهفإن ع ،حترزا عن الولد

 .(5)وهكذا قاله الغزايل أيضا يف بسيطه  ،(4)ال حيرم فهو مكروه كراهة تنزيه :قلنا

  .(6)هو خالف األوىل  :وقال يف اإلحياء

 أمىن ُكره ألن العزل منهي عنه.قال القاضي: ولو غمزت ذكر زوجها إبذنه ف

ُفروع

وأن ال  ،ما مل يرتتب عليه مفسدة ،زوجته إيناسا وتلطفا (1)[ مداعبة]يستحب له 
وينبغي أن أيتيها  :قال يف اإلحياء. (8)يعطلها وأن ال يطيل عهدها ابجلماع من غري عذر

صينها فإن حت ،ن يزيد وينقص حبسب حاجتها يف التحصنيأو  ،يف كل أربع ليال مرة
 .(9)ثبت املطالبة ابلوطءتوإن مل  ،واجب

                                         
املستولدة هي: اليت أتت بولد سواء أتت مبلك النكاح أو مبلك اليمني. انظر: املصباح املنري يف  (٢)

 (.١/21٢ح الكبري )غريب الشر 
 (.8/٢8٠(، العزيز )2/1١2انظر: التهذيب )( ١)
 (.١/18١(، املهذب )٢١/2٠1، هناية املطلب )٢2٩انظر: التنبيه ص ( 1)
 (.٢١/2٠2انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )( 1)
 .1٠١انظر: البسيات ص( 2)
 (.١/2٢انظر: اإلحياء )( 2)
 ز( وهو الصحيح.يف األصل: مالعنة واملثبت من ) (1)
 (.1/١٠1انظر: الروضة )( 8)
 (.١/2٠انظر: إحياء علوم الدين )( ٩)
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والسنة أن يقول  ،واملستحب أن ال يدع ذلك عند قدومه من سفره :قال النووي
 (2).(1) اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا :عند اجلماع

 ،ويقرأ قل هو هللا أحد ،قبل هذا الدعاء: بسم هللاأن يقول  :واستحب يف اإلحياء
إن كنت قدرت  ،اللهم اجعلها ذرية طيبة ،بسم هللا العلي العظيم :ويقول ،ويهلل ،ويكرب

يف نفسك وال حترك به شفتيك  :فقل ،وإذا قربت اإلنزال :قال ،ولدا خيرج من صليب
 .(3) اآلية احلمد هلل الذي خلق من املاء بشرا

 .(4)يف بنيان وال صحراء ،وال مستدبرها ،وال يكره اجلماع مستقبل القبلة :قال النووي

ويكره اجلماع يف  :قالو  (5)وليتغطيا بثوب، ستقبلها إكراما هلايال  :وقال يف اإلحياء
إن الشيطان حيضر اجلماع  :فيقال ،وليلة نصفه ،واألخرية منه ،الليلة األوىل من الشهر

فليمهل عليها حىت  ،وإذا قضى وطره ،لشياطني جيامعون فيهاإن ا :وقيل ،يف هذه الليايل
لبت [ والزوجة حترميا غليظا االمتناع إذا طُ /ب58]/وحيرم على األمة  ،تقضي وطرها

 .(6)ويكره أن تصف املرأة أخرى لزوجها من غري حاجة ،االستمتاع اجلائز

أن تستعمل دواء  ل للمرأةحيوأفىت الشيخ عز الدين عبد السالم رمحه هللا أبنه ال 

                                         
(، ٢1٢أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، ابب: التسمية على كل حال وعند الوقاع، برقم: )( ٢)

(، من ٢٢2/٢111ومسلم، كتاب: النكاح، ابب: ما يستحب أن يقوله عند اجلماع، برقم: )
  عنهما. حديث ابن عباس رضي هللا

 (.1/١٠1انظر: روضة الطالبني )( ١)
 مغ جغ مع جع}وهو يشري ر ه هللا إىل قوله تعاىل:  (١/1٩انظر: إحياء علوم الدين )( 1)
 [21]سورة الفرقان: {لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف
 (.1/١٠1(، )٢/22انظر: روضة الطالبني )( 1)
 «.قبلة ابلوقاع إكراما للقبلةوال يستقبل ال»(، ونصه: ١/2٠انظر: إحياء علوم الدين )( 2)
 انظر: املصدر السابق.( 2)
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ولو رضي به  :قال (2)وكذا أفىت به الشيخ عماد الدين بن يونس  .(1)لباحلمينع 
 .(3)الزوج

 ،وجيوز له وطء زوجته وأمته يف املوضع الذي يعلم أنه يدخل عليه وقت الصالة وخيرج
 ؤخر الصالة عنتو  وال مينعه منه علمه أبن الزوجة ال تغتسل عقبه ،يغتسل به وال جيد ما

ويستحب أن خيلل بني كل وطئني  ،ن يطوف على إمائه بغسل واحدأوال أبس  ،وقتها
ويكره أن يطأ واحدة عند قال املاوردي  .(4) كما تقدم يف الطهارة  ،وضوء أو غسل فرج

ويكره  ،يف املنكوحات إال إبذهنن يتأتىوال  ،شهوته ىقو تو  ، نفسهنيحىت تستك ،أخرى
ا جيري بينه وبني مب حدثوأن يت ،(2)حيس به وأ أحد وأمته حبيث يراه أن يطأ زوجته

 .(6)كذا قاله الرافعي  زوجته وأمته من قول أو فعل يتعلق حبكاية حال اجلماع

 .(7)وجائز حباجة ،وأما جمرد ذكر اجلماع فيكره بغري حاجة ،وهو حرام :وقال النووي

واإلماء  ،ر املنكوحاترائفيشمل اإلانث كلهن من احل ،الثالثة: حيرم اإلتيان يف الدبر
مث الوطء يف الدبر كالوطء يف القبل يف إفساد  ،واألحرار ،والذكور اململوكني ،اململوكات
   فيه امرأةً ج واملوجلَ ووجوب الغسل على املولِ  ،واالعتكاف ،واحلج ،كالصوم،  العبادات

                                         
 .٢2١انظر: فتاوى العز ص( ٢)
، أبو حامد، عماد الدين املوصلي: إمام وقته يف فقه الشافعية،   بن يونس بن   بن منعة( ١)

ات يف اجلمع بني املهذب والوسيات، شرح الوجيز هـ، نشأ ابملوصل، من تصانيفه: احملي212ولد سنة 
للغزايل، وتعليقة يف اخلالذ، تويّف ابملوصل يف سلخ مُجَاَدى آلخرة سنة ََثَان وِستِمائَة. ينظر: 

 (.1/٢2٠(، األعالم للزركلي )8/٢٠٩(، طبقات الشافعية الكربى )181طبقات الشافعيني )ص
  مل أقف عليه.( 1)
 (.8/٢8٢انظر: العزيز )( 1)
 (.٩/1٢2انظر: احلاوي ) (2)
 (.8/٢8٢انظر: العزيز )( 2)
 (.٢/22انظر: روضة الطالبني )( 1)



 [ 316 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

يف  وإجياب مهر املثل ،وإجياب الكفارة يف الصوم واحلج على الصحيح ،كانت أو رجال
 .(1) وثبوت الرجعة على الصحيح فيهما ،وإجياب العدة ،ةبهووطء الش ،النكاح الفاسد

فهذا  ، (2) ب به العدة يف الزوجة دون املوطوءة فيه بشبهةجتأنه  ابن َخريانوعن 
واتفقوا على أنه ال حيصل به  ،وحرمة املصاهرة على الصحيح دون احملرمية ،وجه اثلث

مث خرج منها مين  ،امرأة يف دبرها فاغتسلت ئوعلى أنه إذا وط ،وال اإلحصان ،التحليل
وال يرتفع به حكم العنة  ،ة يف اإليالءئصل به الفيحتوال  ،نه ال جيب غسل اثنأ ،الرجل

 :(4)يف ثبوت النسب به وجهان :أحدهاا يف أمور: و رددتو  .(3)هما وجه ضعيففيو 

 ،[ والزوج زوجته بنكاح فاسد فيه/أ59]/ومها يف إتيان السيد أمته  ،أنه يثبت :أصحهما
وميكن أن يكون اخلالف  ،وأما النكاح الصحيح فإمكان الوطء كاف يف إثبات النسب
 ؟يف املنكوحة أيضا يف أنه إذا وطئها يف الدبر هل له نفي الولد

  (5):به طريقان ،الثاين: يف تقرير املسمى يف نكاح صحيح

  :وهو طريق العراقيني فيه وجهان :أحدمها

للمراوزة القطع به كما يف وجوب مهر املثل يف النكاح  :والثاين .نعم :أصحهما
البضع أو ذات  ،ومنشأ الرتدد أن املعقود عليه يف النكاح (6)قال يف احمليط  .الفاسد

ال جيب به املسمى  :فإن قلنا ،ريهى األول ال يتقرر ابإلتيان يف غفعل ،وفيه خالف ؟املرأة
                                         

 (. ١٠2-1/١٠1(، الروضة )٢18-8/٢11انظر: العزيز )( ٢)
 (.٢/121(، مغين احملتاج )٢/٢٩٠(، كفاية النبيه )8/1١٠انظر: احلاوي )( ١)
 (. 1/١٠2(، الروضة )٢12-8/٢11انظر: العزيز )( 1)
 (.8/٢12انظر: العزيز )( 1)
 انظر: املصدر السابق.( 2)
هـ.ألفه 218، للعالمة   بن    النيسابوري اخلبوشاين، تويف سنة احمليات شرح وسيات الغزايل( 2)

أسامي  يف ستة عشر جملًدا، ووقفه ابملدرسة الصالحية يف جوار الشافعي. ينظر: كشف الظنون عن
 (.١/٢٠١(، هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني )١/١٠٠8الكتب والفنون )
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وترد مهر  ،فإن وطئها فلها املسمى ،وينظر بعد ذلك ،ب مهر املثلأنه جي :طينافعن احل
وبعد إثباهتا املسمى فقد  ،وإن طلقها قبل وطئها ،صالن هلاأهنما حيَْ  :وفيه وجه .املثل

أقوال  اءتفإن كاان من جنس واحد ج ،وللزوج عندها املسمى ،وجب هلا مهر املثل
  .التقاص

 .(1) إليه  ىدتهوهذا كالم مظلم ال ي :قال الرافعي

ال جيب  يستقر املسمى  إذا قلنا:انَّ أالذي يقتضيه كالم األصحاب و  :قال النووي
احلناطي إذا طلقها قبل الدخول، له عليها املسمى، وقد علم أن  وقولأيضا مهر املثل، 

 .(2)الطالق قبل الدخول يشطر املسمى

يف اببه إن شاء هللا  واألجنبية خالف أييت ،الثالث: يف وجوب احلد به يف الذكور
وبوجوبه  ،واملنكوحة ،فإن أوجبناه فقد قطع املصنف هنا أنه ال جيب يف اململوكة ،تعاىل

هذا هو الطريق  ،فيكون حمل اخلالف على هذا الرجل واملرأة األجنبيني،(3)يف اململوك
يف وجوب  د أنوحكى يف ابب احل ،(5)وزعم اإلمام هنا أنه ال خالف فيه .(4)الصحيح

   .(7)وقد حكاه الغزايل والرافعي (6) حلد فيهما خالفاا

وجب  ،أو جاريته اجملوسية يف دبرها ،أخته اململوكة ئإذا وط :وقال صاحب احمليط
 .(8)احلد على املذهب

                                         
 (.8/٢12انظر: العزيز ) (٢)
 (.1/١٠2)انظر: الروضة ( ١)
 (. 1/١٠2(، الروضة )8/٢12انظر: العزيز )( 1)
 (.8/٢12انظر: العزيز )( 1)
 (.٢١/1٩2انظر: انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.8/٢12(، العزيز )٢١/1٩2اية املطلب )انظر: هن( 2)
 (.8/٢88(، العزيز )2/٩٠انظر: الوسيات يف املذهب )( 1)
 (.1/١٠2(، الروضة )٢٢/٢12األصح فال حد، لشبهة املبيح. انظر: العزيز )( 8)
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 .(2)واألصح أهنا ال تستنطق ،خالف ىاملصابة يف غري املأت (1)الرابع: يف استنطاق

ُفروع:

ن عرض  فإ ،إذا مل يعرض ما يقتضي منعه ،كاحلناب ما تقدم استباحته :األول
وكذا وجوب  (4)ح،م الوطء واالستمتاع مبا حتت اإلزار على الصحيرِّ فإنه حيُ  (3)كاحليض

 شاء هللا. [/ب59]/كما سيأيت إن ،  م حيرمهسْ القَ 

وال جيوز  ،واإليالج يف القبل من جانب الدبر ليتني،التلذذ مبا بني اإل وز: جيالثاين
 .(5)برالد حبْلقة

 .(7)ابليد حرام (6): االستمناءالثالث

 .(9)وجيوز أن يستمين بيد زوجته وجاريته ،(8)وقال بعضهم إنه توقف فيه يف القدمي

                                         
 يف )ز(: يف استطالق.( ٢)
 (.2/21،22،22،21انظر: الوسيات )( ١)
رحم امرأة ابلغة ال داء هبا وال َحَبل، أقلُّه ثالثُة أايم وأكثره عشرة أايم. : هو دم ينفضه احليض( 1)

 (.٢8٩(، معجم لغة الفقهاء )ص: 81التعريفات الفقهية )ص: 
إذا كان االستمتاع مبا بني السرة والركبة، اختلف فيه أهل املذهب على ثالثة أقوال: األول: ( 1)

فيه تفصيل: إن أمن على نفسه التعدي إىل الفرج لورع، أو أنه حرام. والثاين: ال  رم. والثالث: 
(، روضة الطالبني ٢/١٩1لقلة شهوة، مل  رم، وإال حرم. الراجح يف املذهب األول. انظر: العزيز)

(٢/٢12.) 
 (.8/٢12(، العزيز)٩/2٠2(، البيان )2/1١2(، التهذيب )2/٢٠٢انظر: األم )( 2)
(، التعريفات ٩/1١٠ابليد وهو استدعاء املين ابليد. انظر: احلاوي الكبري ) االستمناء( 2) 

 (١2الفقهية )ص: 
 (.1/١٠2(، الروضة )8/٢8٠(، العزيز)٩/1١٠انظر: احلاوي الكبري )( 1)
 (.8/٢8٠حكاه القاضي ابن كج. انظر: العزيز )( 8)
(، العزيز 2/١12انظر: األم )املنصوص هو حترمي االستمناء ابليد إال بيد زوجته وأمته. ( ٩)
 (.1/١٠2(، روضة الطالبني )٢8٠/8)
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سواءُوجبُعلىُُ،يفُوطءُاألبُجاريةُاالبنُوهوُحرام:ُالفصلُالثاين
اُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا.االبنُإعفافهُأمُال

 : (٢)كون موطوءة االبن أو تكونتما أن ال إف ،وطئها فإن 

 وفيه مسائل:  ،أن ال تكون موطوءته األوىل: احلالة

 .(3)حينئذ واجباً  (2)وإن مل يكن إعفافه ،أحدها: ال جيب احلد على األب

 زانوعلى هذا هو كما لو  ،لوكة أنه جيبمممن وطء حمرمة  خري قوالً صطَ وخرج اإل
 .(4)وإن كانت مطاوعة فوجهان ،كانت مكرهة وجب املهرفإن   ،جبارية أجنيب

 ،لالبن (5)أنه جيب عليه مهر املثل :أصحهما :وجهان عزيرالتففي  ،وعلى املذهب
أنه إذا  :وفيه وجه ضعيف ، (6)أخذ منه وإال بقي يف ذمته إىل أن يوسر فإن كان موسراً 

 .(7)به يتبعال  كان معسراً 

                                         
 (.8/٢8١(، العزيز )2/٢81( الوسيات )2/1١2انظر: التهذيب ) (٢)
من العفة هي: الكف عما ال  ل، وال جيمل، وأيضاً: كف ما ينبسات للشهوة من  االعفاذ( ١)

األمور على وفق الشرع، واملروءة، والتعفف تكلف  اآلدمي إال حبقه ووجهه والعفيف: من يباشر
العفة. واملراد هبا اصطالحا: العفة عن الزان، والعفيف: من مل يزن قات. انظر: خمتار الصحاح: 

 (.٢/٢٩2(، التعريفات )1١2، حترير ألفاظ التنبيه )ص (٢/٢82)
 (.٩/٢11) (، حبر املذهب٢١/١٠1(، هناية املطلب )٩/٢18انظر: احلاوي الكبري )( 1)
( الوسيات 2/1١2الوجه األول: ال جيب املهر. والوجه الثاين: جيب املهر. انظر: التهذيب )( 1)
 (.8/٢8١(، العزيز)٢81/2)
-1/١٩2). انظر: مغين احملتاج يف القرابة : هو القدر الذي يرغب به يف أمثاهلامهر املثل( 2) 

١٩8). 
 (.1/١٢٢(، روضة الطالبني )8/٢8١انظر: العزيز)( 2) 
( حبر 8/٢81(، العزيز)2/٢81(، الوسيات يف املذهب )٩/٢11انظر: احلاوي الكبري )( 1) 

 (.٩/٢12املذهب )
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وغلطهم  ،يف وجوبه إذا كانت مطاوعة وجهنيوحكى اإلمام عن العراقيني أن 
 .(1)فيه

 (.2)مع بقاء ملكه عليها م اجلارية على االبن أبداً ر وحت

وأخذ  ،وله تزوجيها ،فال شيء عليه بتحرميها ،(3)إحبالوإذا مل يوجد من األب 
 .(4)حل النكاح ابلرضاع أو وطء الشبهة تفويتوبيعها خبالف  ،وإجارهتا ،املهر

 (5)،وتصري اجلارية أم ولد على الصحيح ،نسيباً  وطئه انعقد الولد حراً وإن أحبلها ب
 .(7)"هو القياس" :وقال اإلمام .(6)ونسب بعضهم مقابله إىل القدمي

فإن املنصوص  ،هو خمرج مبا إذا وطء أحد الغامنني جارية من املغنم :وقال ابن كج
 .(8)هنا ال تصري أم ولد فمنهم من نقل وخرج ومنهم من فرقأ

  .(9)عن النص أهنا تصري أم ولد غنيمةوالعمراين نقل يف جارية ال

فوطئ  ،رتى جارية وبنتهاشفيما إذا ا ،هو خمرج من نصه على قولني :وقال القاضي

                                         
 (.٢١/٢٩2انظر: هناية املطلب )( ٢) 
 (.٩/٢12(، حبر املذهب )٩/٢11انظر: احلاوي الكبري )( ١) 
 يف )ز(: إجبار.( 1)
وعبارة  (1/١٩1مغين احملتاج ) ،(1/١٠8ة الطالبني )روض ،(8/٢81انظر: العزيز)( 1) 

  .الروضة:" فإنه يغرم املهر له"
(، حتفة احملتاج 1/١٢١(، روضة الطالبني)8/٢81(، العزيز)٢١/٢٩2انظر: هناية املطلب ) (2) 
(٢٠/1١2.) 
 (.2/22١انظر: األم )( 2)
 (.8/11٢ية احملتاج)( هنا٢٠/1١2(، حتفة احملتاج )٢1/2١١انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.8/٢82(. العزيز)٢١/٢٩1انظر: هناية املطلب )( 8) 
 (.٢١/٢81انظر: البيان )( ٩) 
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  (1) ؟هل تصري أم ولد ،األم مث البنت واستولدها

والقوالن يف هذه  ،نظري هذه املسألة أن تكون جارية االبن موطوءة االبن :وقيل
 .(2)حلالةا

أبن الشافعي أجاز لألب  ،ول الثاينقواستدل املزين لل ،أما إذا مل يكن فهي أم ولد
فال  ،مل تصر أم ولد ،فلو أولدها من هذا الوطء احلالل [/أ61]/أن يتزوج أمة ابنه 

 .(3)تصري بوطء حرام

 :وأجاب األصحاب عنه بوجهني

آخر  (4)ابالق ،رية أبيهأن الذي أجازه الشافعي أن يتزوج الرجل جا :أحدمها
وقد  ،وإن جاز عكسه ،فال جيوز أن يتزوج جبارية ابنه ،فصحفه املزين ابلنون ،احلروف

 .(5)ا للطولفاقدنص عليه يف الدعاوى لوجوب إعفافه فليس 

 (.6)وجيوز أن يتزوج أبمة ولده ،وقال آخرون نقله صحيح

 :ومنهم من قال ،جيب إعفافه ع على القول أبنه الفرَّ هو مُ  :نهم من قالمواختلفوا ف
  .(7)لكن يف صورة خاصة ،هو مفرع عليه

ه وجه أمته، ألن إعفافه ال جيب عليراد إذا كان أبوه مملوكا فز امل :فقيل ،واختلفوا فيها

                                         
 .(11٩٠بتحقيق الباحث )ايمادو اب(، رقم الرسالة: ) ٢81انظر: املطلب العايل ص ( ٢)
 (.8/٢81انظر: العزيز)( ١) 
 (.1/١٢١روضة الطالبني) ،(8/١28انظر: خمتصر املزين )( 1) 
 ( يف )ز(: اتليا.1)
 (.1/١٢1(، روضة الطالبني )٩/٢81انظر: احلاوي الكبري )( 2) 
 (.1/١٢1(، روضة الطالبني)٩/٢81انظر: احلاوي الكبري )( 2) 
 (.1/١12( النجم الوهاج)2/1١1(، التهذيب )٩/٢81انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
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 .(1)ال تصري اجلارية أم ولد فعلى هذه األوجه

أحبلها األب مث اشرتاها ابنه ف ،املراد ما إذا تزوج األب جارية أجنيب :وقال القاضي
ال جيب إعفافه على االبن  ،وهذا ميكن فرضه إذا كان األب حيث تزوج ،بعد ذلك
فرع على أن االبن م وهو أيضاً  ،على أنه جيوز له أن يتزوج أمة أبيه أو تفريعاً  ،إلعساره

 .وفيه خالف أييت (2)إذا اشرتى جارية األب ال ينفسخ نكاحها

وإن صارت إبحباهلا يف  ،هلا يف النكاح أم ولدال تصري إبحبا :ومنهم من أثبته وقال
 :واختلفوا يف حمل القولني على طرق ،غريه أم ولد

ثبتت أمية الولد  (3)[فإن كان موسراً ] ،أهنما فيما إذا كان األب معسراً  :أحدها
 .(4)قطعاً 

 .(5)مل يثبت قطعاً  فإن كان معسراً  ،أهنما فيما إذا كان موسراً  :واثنيهما

 (.6)وخيرج منهما قول اثلث مفرق بني املوسر واملعسر ،مها يف احلالتنيطرد :واثلثها

ولو كان  ،يء األقوال الثالثة يف تعجيل السرايةجتوعلى هذا ينبغي أن  :قال اإلمام
 .(7)حني العلوق مث أيسر ال تقوم عليه األب معسراً 

                                         
 .(1/١٢1(، روضة الطالبني)٩/٢81انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 
 (.8/٢٩1(، العزيز )2/1١1انظر: التهذيب )( ١) 
 ساقطة من: )ز(. ( 1)
 (.1/١٠8( روضة الطالبني )8/٢81انظر: العزيز)( 1)
 (.1/١٠8( روضة الطالبني )8/٢81انظر: العزيز)( 2) 
(. وهل هناك فرق 1/١٠8( روضة الطالبني )8/٢81(، العزيز)2/1١٩انظر: التهذيب )( 2) 

ر؟ فنجد اإلمام يقول: " فأما الفصل بني املوسر واملعسر يف ثبوت االستيالد عند بني املوسر واملعس
وطء األب جارية االبن، فلم أره لصاحب التقريب، مع اعتنائي ابلبحث عن كتابه، ومل ينقل 

 (.١2٩أصحابنا هذا القول إال عنه ". هناية املطلب )املقدمة/
 (.٢١/٢٩٩انظر: هناية املطلب )( 1) 
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 : التفريع

 وجهان تقدما -رٍّ بِـحُ  وهي حامل-ففي جواز بيع اجلارية  ،ال تصري أم ولد :إن قلنا

فهل على األب  (2)وهو األصح ،ال :وإن قلنا ،مل يغرم قيمتها ،جيوز :فإن قلنا .(1)
 :وجهان حلال مث يسرتدها عند الوالدة فيهقيمتها يف ا

وابن الصباغ وعزاه  ،ليموسُ  وقطع به احملاملي ،وهو قول الشيخ أيب حامد :أحدمها
. هو ابطل :وقال املاوردي .(3)ابن القفال نعم إىل اينزاه الفور عو  ،إىل األصحاب

فإذا أخذه مل  ،نقصت قيمتها طولب به يف احلال [/ب61]/لكن لو  ،ال :وأصحهما
 .(4)يسرتد منه إذا زال النقص

وعلى األب  ،(5)واملوطوءة بشبهة إذا أحبلها ،وكذا احلكم يف اجلارية املغرور حبريتها
ففي  ،ملك األب هذه اجلارية يوماً ، فلو (6)حياً قيمة الولد يوم االنفصال إن انفصل 

 .بشبهة مث ملكها هري جارية غ ئفيمن وط (7)الولد القوالن املشهوران ةأميثبوت 

 .( 8)أنه ال يثبت وجزم القاضي بثبوته :أصحهما :ويف ثبوت الوالء على الولد وجهان

  :ففي وجوب قيمة الولد على األب طرق ،تصري أم ولد :وإن قلنا

                                         
( هناية ٩/٢8٢ه األول: جواز بيعها. والوجه الثاين: عدم جوازه. انظر: احلاوي الكبري )الوج( ٢)

 (. ٩/٩١(، كفاية النبيه )2/٢88(، الوسيات )1/18(، التهذيب )٢١/١٠٠املطلب )
 (.1/١٠8(، روضة الطالبني )8/٢81انظر: العزيز شرح الوجيز )( ١)
 (2/٢88انظر: الوسيات )( 1) 
 (٩/٢8١الكبري )انظر: احلاوي ( 1) 
 يف )ز(: أجربها.( 2)
 (.1/111(، مغين احملتاج )8/٢21انظر: العزيز)( 2) 
 أحدحا: أنه يلتزمها، كما يلتزمها الواطىء ابلشبهة.( 1) 

 (.٢١/١٠٠والثاين: ال يلتزمها. انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )
 (.8/٢81(، العزيز )٩/٢1٩انظر: احلاوي الكبري )( 8) 
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 .(1)للعراقيني والقاضي أهنا ال جتب :هاأحد

فيها قوالن بناء على القولني فيما إذا أحبل اجلارية  ،لصاحب التقريب :والثاين
 .(2)؟املشرتكة هل جيب عليه قيمة حصة شريكه

 .(3)أن فيه وجهني مستقلني :والثالث

ل نتقين يوهو أن امللك فيها مب ،أن فيه وجهني مبنيني على أصل يف املسألة :والرابع
  :وفيه وجوه إىل األب ويثبت االستيالد

 :وعلى هذا فأوجه ،ينتقل إليه بعد العلوق هأن :أحدها

عند أداء القيمة  :والثالث. ( 5)والثاين ينتقل عند الوالدة. (4)ينتقل عقب العلوق :أحدها
 .(1) لوقوالغزايل أنه ينتقل مع الع ،(2) وهو اختيار اإلمام :والوجه الثاين .بعد الوالدة

 .(8)وضعف اإلمام األول والثالث ،أنه يقع قبل العلوق وهو ما أورده البغوي :والثالث

 :وإن قلنا ،قبله مل يلزمه :وإن قلنا ،لزمه قيمته ،عد العلوقب إليه لكملانتقل ي :فإن قلنا
 .(9)مقتضاه وجوهبا وتوقف فيه اإلمام :معه قالوا

وإن مل يدفعها حىت وضعته  ،لزمه قيمتهتوضعه مل ن دفع قيمة أمه قبل إ :والطريق اخلامس

                                         
 (.2/٢88(، الوسيات )٩/٢1٩انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 
 (. 2/٢8٠) انظر: التهذيب (١) 
 (.2/٢8٠(،التهذيب )2/٢88(، الوسيات )٢١/١٠٠انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.2/21انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.2/21انظر: هناية املطلب )( 2) 
 انظر: املصدر السابق. (2)
 .(2/٢88الوسيات )انظر:  (1)
 (.2/٢88(، الوسيات )١٠٢-٢١/١٠٠(، هناية املطلب )٩/٢1٩انظر: احلاوي الكبري )( 8) 
 (.٩/٢8٠(، حبر املذهب )٢١/١٠٢(، هناية املطلب )2/2١انظر: احلاوي الكبري )( ٩) 
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وفيه  ،وتدفع القيمة ،ففي وجوهبا قوالن يبنيان على أهنا تصري أم ولد بنفس العلوق أم به
 .(1)قوالن

ب وميلكها األب وحيل جتوهو القطع أبهنا ال  ،وخيرج من كالم اإلمام طريق سادس
 .(2)ويلزمه قيمتها يوم العلوق ومهر مثلها ،هاؤ له وط

 ،فقد اقرتب موجب العلوق ،ب احلشفةيغيبت ءاملاولو فرض إنزال " :قال اإلمام
وما أطلقه األصحاب من لزومه حممول على ما  ،ينبغي أن ينزل املهر منزلة قيمة الولدف

 .(3)"إذا أتخر عنه على ما هو الغالب

 .(4)ولو اختلفا يف قيمة اجلارية يوم العلوق فالقول قول األب

 خرووجد ابآل ،أحدمها [/أ61]/كما لو اشرتى عبدين فتلف   ،ه قوالنفي :وقيل
 (5)واختلفا يف قيمة التالف ،له رده :وقلنا ،عيباً 

وهل  ،فاالعتبار حبال اإلحبال ،وإن فرقنا يف ثبوت االستيالد بني املوسر واملعسر
 ؟يتعجل ثبوت االستيالد أو يتوقف على أداء القيمة

 .(6)العتق من نصيب إىل نصيب سرايةج على األقوال يف ينبغي أن خير  :قال اإلمام

                                         
(. 2/2١أحدها: تصري أم ولد بنفس العلوق. والثاين: بدفع القيمة. انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 

 (.٩/٢8٠حبر املذهب )
 (.8/٢82(، العزيز)٢١/١٠٢انظر: هناية املطلب )( ١) 
 (.٢١/118(، كفاية النبيه )8/٢82(، العزيز)٢١/١٠١انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.8/٢81( العزيز)2/11٠انظر: التهذيب )( 1) 
 ففيه قوالن: أحدحا: وهو الصحيح، أن القول قول البائعم ألنه ملك مجيع الثمن، فال يزال( 2) 

ملكه إال عن القدر الذي يقربه. والثاين أن القول قول املشرتي ألنه كالغارم فكان القول قوله. 
 (.١/28انظر: املهذب )

 (.8/٢81( العزيز)2/11٠(، التهذيب )٢١/١٠٠انظر: هناية املطلب )( 2) 
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وأوالد األوالد وإن  ،أو أنثى ،وال فرق يف هذه األحكام بني أن يكون الولد ذكراً 
وجيري  ،أو ذمياً  (1)وال بني أن يكون األب مسلماً  ،كاألوالد  سفلوا ذكورا كانوا أو إاناثً 

وإن كان الكافر ال يشرتي  ،سلمةوهي م القوالن يف ثبوت االستيالد إذا كان ذمياً 
 .(2)املسلم

كانت موطوءة االبن فإن وطئها   ،أن تكون اجلارية اليت وطئها األب :احلالةُالثانية
ففي وجوب احلد عليه وجهان أو قوالن مأخوذان من القولني يف  ،ابحلال األب عاملاً 

 :أصحهما تزوج إسالم أو أو متجسأو رضاع نسب أو بجاريته احملرمة  ئجوابه إذا وط
 ُ.(3)وهو اجلديد أن ال حد

  .(4)وقطع هنا بوجوبه ،وخصص الروايين اخلالف ابحلالة األوىل

وإن   ،وجيب املهر إن كانت مكرهة ،مل حترم اجلارية على االبن ،جيب :فإن قلنا
 (.5)فال على الصحيح ،كانت مطاوعة

 .(6)نسيبوالولد رقيق  ،وإن أولدها مل تكن اجلارية أم ولد

وأولدها إذا  ،كذا احلكم فيما إذا وطء جاريته احملرمة عليه بنسب أو رضاع وحنومهاو 
وطرده يف  ،واالستيالد مع وجوب احلد ،وقضى بعضهم بثبوت النسب (7)أوجبنا احلد

                                         
 يف )ز(: مستلما.( ٢)
 (.٢١/١٠٠(، هناية املطلب )٩/٢8١انظر: احلاوي الكبري )( ١) 
 قال اإلمام: " املنصوص عليه يف اجلديد: أنه ال يلتزم احلد حلرمة األبوة". ( 1) 

 (.1/١٢٢(، روضة الطالبني )8/٢8١(، العزيز)٢١/١٠1انظر: هناية املطلب )
 (.٩/٢11انظر: حبر املذهب )( 1) 
 (.1/١٢٢(، روضة الطالبني )8/٢81( العزيز)2/٢8٩انظر: الوسيات )( 2) 
 (.1/١٢٢(، روضة الطالبني )8/٢81انظر: العزيز)( 2) 
 (.1/١٢٢(، روضة الطالبني )8/٢81انظر: العزيز)( 1) 



 [ 317 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 :(1)وعلى هذا ففي وجوب املهر طريقان ،إيالد جارية االبن

 والظاهر ،نوإن طاوعت فوجها ،كرهتجيب إن أُ  :والثاين .جيب :أحدمها
فإن  ،بثبوهتما :أحد الشريكني اجلارية املشرتكة فقال ديالإيف  وطرده أيضاً  (2).األول

 .(3)ثبوهتما وعدم وجوب احلد :واملشهور ،أوجبنا به احلد على القدمي

وحترم  ،فيلزمه املهر فهو كما لو كان جاهالً  ،أنه ال حد عليه ،ابجلديد :وإن قلنا
صر مستولدة له وإال ففي تاالبن مل  ةأولدها فإن كانت مستولد ولو ،اجلارية عليه أبداً 

 .(4)صريورهتا مستولدة األب القوالن املتقدمان يف األوىل بتفاريعهما

 :فروع

جرى القوالن يف ثبوت  ،وأولدها األب ،لو كانت اجلارية اليت وطئها األب متزوجة
فهو كما لو استولدها  ،فإن أثبتنا االستيالد [/ب61]/ويستمر النكاح  ،االستيالد

 .(5)سيدها وال جيوز للزوج غشياهنا حىت تضع

  :(6)وأولدها فوجهان ،األب مكاتبة ابنه ئ: لو وطالثاين

 (1)وجزم اهلروي ،وصححه البغوي ،تصري :والثاين .ال تصري مستولدة :أحدمها
                                         

 (.٢1/٢٩1(، كفاية النبيه )1/١٢٢(، روضة الطالبني )8/٢81انظر: العزيز)( ٢) 
 (.1/٢81(، أسىن املطالب )1/١٢٢(، روضة الطالبني )8/٢81انظر: العزيز)( ١) 
 (.8/٢88(، العزيز)٢١/١٠1هناية املطلب )(، ٢1/١18انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
(، جواهر 1/١1١(، النجم الوهاج )1/١٢٢(، روضة الطالبني )8/٢88انظر: العزيز)( 1) 

 (.8/11٠(، هناية احملتاج )1/٢81(، أسىن املطالب )١/1٠العقود )
 (.1/١٢٢(، روضة الطالبني )8/٢88(، العزيز)2/11٢انظر: التهذيب )( 2) 
 ادر السابقة. انظر: املص( 2) 
  بـــن نصـــر بـــن منصـــور أبـــو ســـعد اهلـــروي القاضـــي أحـــد الفقهـــاء الر ســـاء وهـــو الـــذي أرســـله  (1)

هـــ. انظـر: طبقـات 2٢٩اخلليفة ليخطب له بنت السلطان سـنجر فقتلتـه الباطنيـة هبمـذان تـويف سـنة 
 (.1/١١(، طبقات الشافعيني )١/١28السبكي )
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 .(1)ابألول

فإن  ،بهة نظرشبإن كان ف ،األجنيب ئاالبن جارية األب فهو كوط ئلو وط :الثالث
وإن ظنها زوجته الرقيقة  ،وعليه قيمته يوم انفصاله ،ظنها زوجته احلرة أو أمته فالولد حر

 (.3)قيمته نبوال جيب على اال. (2)داجل علىعتق ي نسيبفالولد رقيق 

 ،وعليه مهرها إن كانت مكرهة ،فهو زان عليه احلد ،هبا وبتحرميها ها عاملاً ئوإن وط
 .(4) على الصحيحوإن كانت مطاوعة فال

 .(5)ب إذ ال نسب لهوال يعتق على األ ،فلو أتت بولد فهو رقيق

األخ جارية أخيه كوطئه  ءُ ووط ،جده أو جدته أو هجارية أم ئكذا احلكم لو وطو 
 .(6)جارية األجنيب

ُيفُإعفافُاألبُ:الفصلُالثالث
 .(7)أصحهما أنه جيب :ويف وجوبه على الولد قوالن ،وهو تزوجيه

الفاقد للمهر فهذه ثالثة  ،هذا فإمنا جيب إعفاف األب احملتاج إىل النكاحوعلى 
 :قيود

  .(1) األب واملراد من له أبوة حقيقية أو جمازية فيدخل فيه اجلد وإن عال األول:

                                         
 انظر: املصادر السابقة. ( ٢) 
 (.1/٢88(، أسىن املطالب )1/١٢١(، روضة الطالبني )8/٢88انظر: العزيز)( ١) 
 (.1/١٢١(، الروضة )8/٢88(، العزيز)2/1١2انظر: التهذيب )( 1) 
 (.1/١٢١(، الروضة )8/٢88انظر: العزيز)( 1) 
 (.1/٢88( أسىن املطالب )1/١٢١(، روضة الطالبني )8/٢88انظر: العزيز)( 2) 
 (.٩/٢8٠( حبر املذهب )٩/٢81لكبري )انظر: احلاوي ا( 2) 
(، روضة الطالبني 8/٢8٩(، العزيز)2/٢٩٠(، الوسيات )1/121انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
(1/١٢1) 
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 .(2)األب أو األم وهو كل من يستحق النفقة :وقيل

ب نفقته بنيان على اخلالف يف وجو نويف وجوب إعفاف األب الكافر وجهان ي
  .(3)وجوهبما :أصحهما

وإال ، (4)وجب مال الولد إبعفافهما مجيعاً  فإن وىف ،ولو اجتمع جدان حمتاجان
كاألب مع أيب ،  إذا استواي يف العصوبة ،فاألقرب أوىل ،فينظر فإن اختلفا يف الدرجة

 مفاألول األب ولد األ ،ألم، وأيب أم امع أبيهكأيب األم ،أو يف عدم العصوبة  ،األب
 .(5)كأب أيب األب مع أيب األم فالعصبة أوىلاألقرب  وإن كان األبعد عصبة دون 

 .(6)مها سواء :وقال الشيخ أبو حامد

وإن  ،بل األقرب أحق فحصلت ثالثة أوجه ،وليس بصحيح عندي :قال املاوردي
 .(7)فإن كان أحدمها عصبة فهو أوىل كأيب األب مع أيب األم ،استواي يف الدرجة

د منهما عصوبة حلوا [/أ62]/وإن مل يكن  .(8)استبعده اإلمامو ء اسو  امه :وقيل
 ،ويستحيل أن يكون هلما معا عصوبة مع التساوي ،ألب وأيب األماكأيب أم   ،فهما سواء

إال على نفقة  قدراقتضى توزيع النفقة إال إذا مل ي ،وكل موضع حكمنا فيه ابلتساوي
  :ويف طريقه وجهان ،اختص به أحدمهيف ،وهو متعذر هنا ،أحدمها

                                                                                                                                                = 
 (1/12٢(، حتفة احملتاج )1/١٢1(، روضة الطالبني )8/٢8٩انظر: العزيز)( ٢) 
 (.2/٢٩٠انظر: الوسيات )( ١) 
 (.1/12٢(، حتفة احملتاج )1/٢8٩املطالب ) (، أسىن1/١٢1انظر: روضة الطالبني )( 1) 
 (.2/1١١(، هناية احملتاج )1/121(، مغين احملتاج )8/٢8٩انظر: العزيز)( 1) 
 (.2/1١١(، هناية احملتاج )1/121(، مغين احملتاج )8/٢8٩انظر: العزيز)( 2) 
 (.2/٢٩٢انظر: الوسيات )( 2) 
 (.٩/٢81انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.٢١/١٢٢اية املطلب )انظر: هن( 8) 
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  .(2)ع بينهمار أنه يق (1)وبه جزم املاوردي :أقرهبما

وإن  ،أنه أحوج إىل النكاح هلايقدم من يرى يف خميو  ،أنه جيتهد فيهما :واثنيهما
ولو اجتمع ممن جيب عليهم اإلعفاف كاألوالد واألحفاد فاحلكم  ،(3)ع بينهماقر أشكل أ

 كما سيأيت يف النفقة.

وال حيل  ،بل قوله من غري مينيقُ  اهفإذا ادع ،هوتهشاالحتياج واملراد به  ين:القيدُالثا
ر عليه مصابرهتا وخيشى سحبيث يع ،هوتهشب دقصُ وطلب اإلعفاف إال إذا  اله ادعاءه

 .(4)العنت أو ضرر العزوبية

 .(5)والظاهر خالفه ،وحيتمل اشرتاط خوف العنت :قال اإلمام

ُالثالث ال جيب  ،ن أمة يتسرى هبامثفالقادر عليه أو على  ،فقدان املهر: القيد
 .(6)لقادر على اكتسابه على الصحيحاوكذا  ،إعفافه

 اإلعفاف فوجهان: ولو قدر على نفقة دون مؤنة

 ،شهوته يةوطسقلعارض لو سقطت نفقته يف مدة لو أصحهما: وجوبه، قال اإلمام: 
  .(7)اإلعفافتلف يف وجوب وال جيوز أن خيُ  ،مع احتياجه إىل اإلعفاف

 ق:طر  راعسويف اشرتاط إعفاف الزمانة مع اإل

                                         
 (.٩/٢8٢( حبر املذهب )٢١/١٢٠(، هناية املطلب)٩/٢81انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 
( هناية احملتاج 1/121(، مغين احملتاج )1/١٢2(، روضة الطالبني)8/٢8٩العزيز) :انظر:( ١) 
(2/1١١.) 
 (.2/٢٩٢(، الوسيات )٢١/١٢٢انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.٩/٢8٢(، حبر املذهب )8/٢٩٢(، العزيز)2/٢٩٢) انظر: الوسيات( 1) 
 (.٢١/١٠٩انظر: هناية املطلب )( 2) 
 (.1/٢8٩(، أسىن املطالب )1/١٢2(، روضة الطالبني )8/٢٩٠انظر: العزيز)( 2) 
 (.٢١/١٠٩انظر: هناية املطلب )( 1)
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 :ففي إجيابه على املعسر الصحيح قوالن ،أن حكمه حكم النفقة :أحدها

  .(1)أنه جيب :أصحهما

له  جبناو أ نإ ،نفيجب به على غري الزمِ  ،أن اإلعفاف أوىل ابلوجوب :والثاين
 (2)وإن مل نوجبها فقوالن ،النفقة

ب ففي جتوحيث  ،ال جيب اإلعفاف ال جتب حيثففقة أوىل أن الن :والثالث
 .(3)اإلعفاف قوالن ويستوي فيه االبن والبنت كالنفقة

عطيه مهر يأبن  ،تعفه عن احملذور يهيئ له مستمتعاً وأما اإلعفاف الواجب فهو أن 
أو ويعطي املهر  ،ذنهإبأو يباشر التزوج له  ،وأان أعطي املهر ،تزوج :له يقول أو حرة

فإن كان  ،ولو اشرتى له جاريةلكه جارية مل يطأها ويسلمها إليه أو يعطيه مثن جارية مي
 .(4)أو بغري إذنه صح الشراء لالبن ،إبذنه صح

أمة  ءولو أذن له يف وط ،جاز له االستمتاع هباافتضها و  [/ب62]/منه فإن وهبها 
 .(5)وال فرق يف املنكوحة بني املسلمة والكتابية ،زجيمن إمائه مل 

 .(6)إىل عدم اكتفاء بعضهم ابلكتابية ينايو وأشار الر 

ني املرأة إىل عَ ج فتُـ يفإن اختار التزو  ،ج والتسري إىل االبن دون األبيواخلرية يف التزو 

                                         
 (.٢٢/118(، احلاوي الكبري )1/١٢1انظر: روضة الطالبني )( ٢) 
 (.8/٢٩١(، العزيز)٢١/١٠٩(، هناية املطلب )1/121وي الكبري )انظر: احلا( ١) 
( حتفة احملتاج 8/١21( النجم الوهاج )٢٠/1٩( العزيز)٢٢/1٢1انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
(8/112.) 
 (.٢2/١28( كفاية )1/١٢2( روضة الطالبني )8/٢٩٢انظر: العزيز)( 1) 
(، روضة الطالبني 8/٢٩٢(، العزيز )2/1١1(، التهذيب )٢٢/١2١انظر: احلاوي الكبري )( 2) 
(1/١٢2.) 
 (.٩/٢11انظر: حبر املذهب )( 2) 
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عني امرأة رفيعة املهر جلمال أو وليس لألب أن يُ  ،األب دونه إذا اتفقا على مهر
 .(1)شرف

  ول فوجهان:ذولو تنازعا يف املهر املب

  .(2)هتكافئ امرأةأقل أن عليه صداق  :أحدمها

 ،وال يكفي أن يزوجه أو ميلكه عجوزة ،والثاين: أقل صداق امرأة من مجيع النساء
  .(3)أو معيبة بعيب يثبت اخليار يف النكاح ،أو شوهاء

ألب بعد ما ملكه ايسر أولو  ،(4)هامبؤنتويقوم  ،مث ينفق على زوجة األب أو أمته
 .(6)رأيسمل يكن له الرجوع كما لو أعطاه نفقة فلم أيكلها حىت  (5)هامثنأو  االبن جارية

مث افتقر وأيسر  املوسر فأنكحه أو سرَّاه ،وكذا لو كان له ولدان موسر ومعسر
  .(7)املعسر ال تسرتد لكن تنتقل املؤنة إىل املوسر الثاين 

القياس ل الرافعي: قادفع حاجته تمل  ،أو رتقاء ،ةولو كان حتته صغرية أو عجوز 
وله أن  ،وال يلزمه تسليم املهر إىل األب ،نه ال جيتمع عليه نفقتانأو  ،وجوب اإلعفاف

 .(8)يعطيه بعد تزوجه إىل املرأة

                                         
 (.1/121(، مغين احملتاج )2/1١1انظر: التهذيب )( ٢) 
 (.٩/٢81(، حبر املذهب )1/82( روضة الطالبني )٩/٢82انظر: احلاوي الكبري )( ١) 
 (.2/٢٩٢(، الوسيات )٢١/١٢٢انظر: هناية املطلب )( 1) 
 يف )ز(: عوضها.( 1)
 يف )ز(: كمسها.( 2)
(. 1/٢٩٠(، أسىن املطالب )1/١٢2(، روضة الطالبني )٢٢/١١2انظر: احلاوي الكبري )( 2) 

 (.1/121مغين احملتاج )
 (.٢81-٩/٢8١انظر: حبر املذهب )( 1) 
 (.1/121( مغين احملتاج )1/١٢2(، روضة الطالبني )2/1١1انظر: التهذيب )( 8) 
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ُفرعان:ُ

فلو ماتت أو فسخ  ،يسريه أكثر من واحدة : ال يلزم االبن أن يزوجه أواألول
اليت  (1)ضعتأر رضاع أبن  أو ةخ بردسأو انف ،أو فسخت هي بعيبه ،النكاح بعيبها

لو تكرر و  ،(2)وجب جتديد اإلعفاف يف أصح الوجهني ،نكحها صغرية كانت زوجة له
  أوجه: أربعة هففيوأعتق األمة  ،أو بعوض وعلى هذا لو طلقها جماانً  ،ذلك مراراً 

 .(3)جيب ،وجزم به البغوياألول: 

 .(4)ال جيب ،واملاوردي وجزم به العراقيون :الثاين

غريها  وأ ،أو نشوز ق،أو شقا ،: األظهر أنه إن كان بعذر ظاهر من دينهلثوالثا
 .(5) وإال فال ،وجب

بل  ،فإن طلقها مل يزوجه بعدها ،يزوجه اثنية واثلثة :قال القاضي ،جيب :فإن قلنا
يزوجه اثنية أو  :املتويلوقال . ويسأل القاضي احلجر عليه يف اإلعتاق ،يه جاريةسرّ يُ 

 ،فإن أعتقها سأل احلاكم احلجر عليه ،جارية [/أ63]/ق الثانية سراه فإن طل ،يسريه
  (.6)عتقه وهو كالسفيه املطالق ذفنحىت ال ي

مث إن كان  ،قول اإلمام قضية وهو ،ب التجديدال جي إن كان مطالقاً  :وقال الغزايل

                                         
 ضعت.يف )ز(: و ( ٢)
(، مغين 1/٢٩٢(، أسىن املطالب )١٢1-1/١٢2(، روضة الطالبني )8/٢٩١انظر: العزيز)( ١) 

 (. 1/122احملتاج )
 (.2/1١1انظر: التهذيب )( 1) 
قال املاوردي: "مل يلزم االبن أن يزوجه ويسر به اثنية بعد طالقهم ألن األب قد استهلك ( 1) 

 (.٩/٢82لكبري )بنفسه ما استحقه من ذلك. انظر: احلاوي ا
 (. 2/211(، روضة الطالبني )8/٢٩١انظر: العزيز )( 2) 
 (.1/١88( حتفة احملتاج )٢1/١٠انظر: كفاية النبيه )( 2) 
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 .(1)مل جيب إىل انقضاء العدة وإن كان رجعياً  ،وجب التجديد يف احلال الطالق ابئناً 

فقد تقدم أن بعض األصحاب  ،لو كان لالبن جارية فأراد تزوجيها من أبيهالثاين:ُ
ُ :ويتلخص فيه طريقان ،األصحاب فيه واختالفُ  ،نقلوا جوازه وغريه منعه

 .(2)[ ابملنع]القطع  :أصحهما

 :ان على أصلنيني: أن فيه قولني ينبوالثاين

 بيننوهو ي ؟مبال ولده حىت ميتنع عليه نكاح األمة أن األب هل يعد موسراً  :أحدمها
جيب فوجهان:  :وإن قلنا ،ال جيب فليس موسراً  :فإن قلنا .على وجوب اإلعفاف

على جواز نكاح جاريته  ففي ،به ال يعد موسراً  :فإن قلنا ،أنه موسر به: (3)أصحهما
نعم مل  :إن قلنافوطء جارية االبن وإحباهلا هل يقتضي االستيالد ؟   يف أننيالوجه

 .(4)جاز نكاحها ،ال :وإن قلنا ،يصح نكاحها

  .(5)ابنه صح نكاحه جاريةَ  فإن كان عبداً  ،هذا كله إذا كان األب حراً 

حبيث ال واألب مث ملكها ابنه  ،حيث جيوز له نكاحها أجنيب، ولو نكح األب أمة
 :ففي انفساخ النكاح وجهان ،جيوز له ابتداء نكاح األمة

                                         
 (.2/٢٩١(، الوسيات )٢١/١٢1انظر: هناية املطلب )( ٢) 
انظر: صحة النكاح مبين على أن جارية االبن تصري أم الولد إذا وطئها األب وعلقت منه ( ١) 
ولود أم ال؟ فعلى القول بثبوت االستيالد، وهو ظاهر املذهب مل جيز لألب أن ينكح أمة ابنه، مب

( هناية املطلب ١/112وعلى القول أبنه ال يثبت االستيالد فله أن ينكح أمة ابنه. انظر: املهذب )
 (.2/11١(، التهذيب )٢١/٢٩٩)
( أسىن املطالب 1/١٢1 )( روضة الطالبني8/٢٩١( العزيز)2/٢٩1انظر: الوسيات )( 1) 
(1/٢٩٠.) 
 (.8/٢٩١(،العزيز)٢١/١٢١انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.1/١٢1(، روضة الطالبني )8/٢٩1انظر: العزيز)( 2) 
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مث  ،جراي فيما لو تزوج جبارية ابنهوأُ  ،وبه أجاب اجلمهور أنه ال ينفسخ :أحدمها
 .(1)عتق هل ينفسخ النكاح

فحصل له منها ولد يف  ،أو جوزان للحر أن ينكح جارية ابنه ،ال ينفسخ :فإن قلنا
 :(2)البن فوجهاناملك 

 .وينفسخ النكاح ،وينعقد الولد حراً  ،أنه يثبت االستيالد :أحدمها

 .ثبتتأن هذه األحكام ال  ،وهو ما جزم به األكثرون :وأصحهما

  .(3)مل يصح همكاتبِ  وال خالف أنه لو نكح جاريةَ 

ففي انفساخ النكاح وجهان كالوجهني فيما  ،من بعد مكاتبةولو نكح أمة فملكها 
وبه أجاب اهلروي وكالم الغزايل  ،ومقتضاه ترجيح عدم االنفساخ ،إذا ملك ابنه زوجته

 .(4) بطراين ملك االبن نفسخ النكاحيال  :ن الوجهني إن قلنايقتضي جراي

 .(5)واألشبه االنفساخ ورجحه مجاعة :قال الرافعي

ُيفُتزويجُاإلماءُوحكمهُيفُاالستخدامُوالنفقةُواملهر:ُالفصلُالرابع
وإمنا حيرم التزويج االستمتاع فإذا  ،االستخدام فال يبطل ابلتزويجأما  [/ب63]/

ُ.(6) لكن يستخدمها هنارا ويسلمها ليالً  ،وهناراً  إىل الزوج ليالً  الزمه تسليمهزوج أمته مل ي

                                         
(، ٩/١2٩(، البيان )2/11١(، التهذيب )2/٢٩1(، الوسيات )١/112انظر: املهذب )( ٢) 

 (.1/١11( النجم الوهاج )1/١٢1(، روضة الطالبني )8/٢٩1العزيز)
 (.٢٠/١1٢(، روضة الطالبني )2/2١انظر: هناية املطلب )( ١) 
(، جواهر العقود 8/٢٩1(، العزيز)2/٢٩1(، الوسيات )8/1٩٠انظر: هناية املطلب )( 1) 
(١/1٠.) 
 (.8/٢٩١(، العزيز)2/٢٩1(، الوسيات يف املذهب )8/1٩٠انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.8/٢٩١انظر: العزيز)( 2) 
 (.8/٢٩1(، العزيز)2/٢٩2(، الوسيات )2/٢٩2ظر: الوسيات يف املذهب )ان( 2) 
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 وهل له أن يبوئها بيتاً  ،ويستخدمها ليالً  وليس له أن يسلمها هناراً  ،وله إجيارها هناراً 
 :(1)وال يسلمها مبنزله فيه قوالن يف داره ليأوي الزوج إليها ليالً 

 قة هلا.فلو أصر عليه فال نف ،الا: أصحهم

  .لتحرتف يف بييت الزوج يسلمها إيل هناراً  :نعم فلو كانت حمرتفة فقال :واثنيهما

  .(2) ال :واألكثرون حامدوقال الشيخ أبو  ،جياب إليه :قال أبو إسحاق

 .(3) وللزوج أن يصحبها لينفرد هبا ليالً  ،ولسيدها املسافرة هبا

أجاب  ،فقط كاألمة أو ليالً  ،حلرةكاوهنارا ً  وهل جيب تسليم املكاتبة إليه ليالً 
 .(5)والغزايل ابلثاين (4)املاوردي ابألول

وإن مل ( 6)وليالً  إن سامح السيد وسلمها هناراً  ،وأما النفقة فتجب على الزوج كاملة
 فثالثة أوجه: يسلمها إال ليالً 

 .(7)وهو قول أيب إسحاق ،أهنا ال جتب ،عند مجهور العراقيني والبغوي :أظهرها

 .(8)وهو اختيار الشيخ أيب دمحم أهنا جتب ،ثاين: ويروى عن املزينوال

إليه يلزمه من النفقة  تسلمهاومهما  ،عن ابن أيب هريرة أنه يلزمه نصفها :والثالث

                                         
 (.1/١٢8(، روضة الطالبني)8/٢٩1( العزيز)٢1/١12انظر: هناية املطلب )( ٢) 
  .(1/١٢8روضة الطالبني)، (8/٢٩2العزيز)انظر:  (١) 
 (.1/١٢8روضة الطالبني ) ،(8/٢٩1انظر: العزيز)( 1) 
 (.٢٢/11٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.2/٢٩2انظر: الوسيات )( 2) 
 (.1/١٢٩(،روضة الطالبني )8/٢٩2انظر: العزيز)( 2) 
( التهذيب 2/٢٩2(. الوسيات )١٠8(، التنبيه )ص: ٩/٢12انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.1/١٢٩( روضة الطالبني )8/٢٩2(، العزيز )2/118)
 (8/٢٩2(، العزيز)٩/٢12انظر: احلاوي الكبري )( 8) 
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 (.1)بقسطه

والزوج  ،هاءهو األظهر عندي وعرب عنه أبنه يلزم السيد غدا" :وقال املاوردي
وأجرى األول والثالث فيما إذا سلمت  ،هناراً  وعلى السيد من الكسوة ما تلبسه عشاءها

 .(2)"واشتغلت عن الزوج هنارا ،احلرة نفسها ليالً 

 .(3)"والصحيح اجلزم هنا أبنه ال جيب شيء" :قال النووي

 وال يلزم الزوج نفقتها قطعاً  ،ال ليالً  وأجرامها بعضهم فيما إذا سلم السيد األمة هناراً 
  .(4)وال يلزم الزوج السفر معها من أجل النفقة ،اإذا مل يصحبها عند سفر سيدها هب

فإن كان الزوج قد  ،(5)سقط إبسقاطهايفال  ،وأما املهر فإمنا جيب لسيدها ال هلا
 دون هنار وإن مل يكن دخل وسلمها السيد ليالً  ،دخل هبا فقد استقر وعليه تسليمه

 فوجهان:

  وهناراً  ليالً  ا اتماً يمً أنه ال يلزمه حىت يسلمها تسل ،قول أيب حامد :أحدمها
 .(6)كالنفقة

حه ابن الصباغ وصح [/أ64]/قول القاضي أيب الطيب أنه يلزمه  :واثنيهما
فإن كان  ،مل يكن له أخذه مطلقاً  (8)ولو سافر هبا السيد قبل تسليمها. (7)والروايين

                                         
(، 2/٢٩2(، الوسيات )٢١/1٠(، هناية املطلب )٩/٢12انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 

 (.8/٢٩2العزيز)
 (.٢٢/112انظر: احلاوي الكبري )( ١) 
 (.1/١٢٩انظر: روضة الطالبني )( 1) 
 (.1/١٢٩(، روضة الطالبني )٢2/1١٩انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.8/٢٩2(، العزيز)٩/212انظر: احلاوي الكبري )( 2) 
 (.1/١٢٩(، روضة الطالبني )8/٢٩2انظر: العزيز)( 2) 
 (.8/٢٩2( العزيز)1/١٢٩انظر: روضة الطالبني )( 1)
 يف )ز(: تكليمهما.( 8)
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 لت أو بيعت فالنظر لألول فيما إذاتأخذه كان للزوج اسرتداده والكالم فيه إذا ق
 .(1)لتقت

سواء كانت حرة  ،هالك املنكوحة بعد الدخول ال يسقط شيئا من املهر أن واعلم أوال
ستحق تفإن حصل بفعل  ،وأما هالكها قبله ،سواء هلكت ابملوت أو القتل ،أو أمة

 فإن حصل ابألول  ،ما أن حيصل بقتل السيد لألمة أو بقتل احلرة نفسهاإف( 2)املهر
نص يف األم أنه ال يسقط فالوإن حصل ابلثاين  .(3)مهر له نص يف املختصر أن الفال

وبه قال  ،اً رجيأن فيهما قولني نقال وخت :أشهرمها :ولألصحاب طريقان ،شيء من املهر
 .ابن سريج

 .(4)نيوبه قال األكثرون تقرير النص :وأظهرمها

 :عنينينصه يف األمة ملتقرير  :الثالث

 (.5)الفه ما عقد عليه كاملبيعتإب هة فيسقط حقج حبكم امللكيأن السيد زوَّ  :أحدمها

وجعل مسألة  هفال يطالب ببدل ،أن املستحق هو الذي فوت املعقود عليه :واثنيهما
 ،السيد فقتلت هي نفسها لقتفإن قلنا بسقوطه يف  ،احلرة على قولني بناء على املعنيني

                                         
 (.8/٢٩2انظر: العزيز)( ٢) 
 (.1/١٢٩(، روضة الطالبني )8/٢٩2انظر: العزيز)( ١) 
 (.١28ص)انظر: خمتصر املزين ( 1) 
له: " والفرق أن احلرة كاملسلمة إىل الزوج ابلعقدم أال ترى أن له أن يقرر الرافعي النصني بقو ( 1) 

كمنعها من املسافرة، واألمة ال تصري مسلمة ابلعقد بدليل أن للسيد أن يسافر هبا، وال يستقر مهرها 
إال ابلدخول، وأيضا، فإن املقصود األصلي من نكاح األمة االستمتاع، وهلذا ال جيوز إال عند 

( روضة الطالبني 8/٢٩2نكاح احلرة املقصود الوصلة، وتشابك العشائر. العزيز) احلاجة، ويف
(1/١٢٩.) 
 (.8/٢٩1انظر: العزيز)( 2) 
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 .(1)فكذا احلكم على املنصوص الظاهر وفيه وجه

أصحاب الطريق الثالث على  هوبنا ،لها نفسها ال يسقطه كموهتان قتإ قول: وقيل
وقتلها  ،فإن كانت الزوجة حرة فماتت (2)ن حصل اهلالك ال بفعل املستحقوإاملعنيني 

وإن كانت أمة فإن قتلها  ،وقد انتهى النكاح هنايته ،الزوج أو أجنيب مل يسقط املهر قطعاً 
 .(3)فظاهر املذهب أنه يستقر ،الزوج أو ماتت

 .(4)وزعم الغزايل أن ال خالف فيه

وخرجه أصحاب . (5)بناء على أن سيدها يزوجها ابمللك سقطصطخري يوقال اإل
وادعى  .(7)ا على املذهبأيضولو قتلها الزوج استقر  .(6)على املعنيني ةالثالث ةالطريق

 .(9)يسقط أنه :وفيه وجه ،(8)املاوردي االتفاق عليه

 :فرعُ

واملهر للبائع إن  ،ومل ينفسخ نكاحها ،ة صحاملزوجتل السيد أمته يسقط بق :إذا قلنا
سواء وقع الدخول  [/ب64]/ ،سواء كانت التسمية صحيحة أو فاسدة ،يف العقد يمس

                                         
 (.2/1١٠(، التهذيب )٢١/٢82انظر: هناية املطلب )( ٢) 
 (.٢2/11( شرح البهجة الوردية )1/1٠1(، حاشية البجريمي)8/٢٩1انظر: العزيز)( ١) 
 (.١/121( املهذب )2/1١٠(، التهذيب )٢١/٢82ب )انظر: هناية املطل( 1) 
 (.2/٢٩1انظر: الوسيات )( 1) 
 (.8/٢٩1انظر: العزيز)( 2)
 انظر: املصدر السابق. ( 2)
(، العزيز ٩/٢1٠(، حبر املذهب )١/121(، املهذب )٩/٢1١انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.1/١٢٩(، روضة الطالبني )٢٩1/8)
 (. ٩/٢1١انظر: احلاوي الكبري )( 8)
 انظر: املصدر السابق.( ٩) 
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 .(1)قبل البيع أو بعده

ولو وقع العقد على  ، (١)فالشطر له فلو طلقها الزوج بعد البيع وقبل الدخول 
فاملفروض أو مهر املثل له  ،ض أو الدخول قبل البيعر ففإن جرى ال ،(3)يضفو صورة الت

 .(4)أيضاً 

 :بعد البيع فهل املهر للبائع أو للمشرتي فيه طريقان (5)وإن جرى أحدمها

الدخول وجوبه و ابلفرض وجب على أن ما وجب  ينبنيان فيه وجهان :أحدمها
 .(6)ين هو للمشرتيوعلى الثا ،وفيه قوالن أيتيان فعلى األول هو للبائع مستند إىل العقد

 . (7)القطع أبنه للبائع :والثاين

بوجوب مهر املثل  :وقبل الفرض والدخول وقلنا ،ولو مات أحد الزوجني بعد البيع
 .(8)ففي املستحق له اخلالف

  (.9)فاملتعة الواجبة للمشرتي ،ولو طلقها قبل الفرض والدخول

حىت يتسلمه وال للمشرتي ولو ابعها قبل الدخول وتسلم املهر مل يكن له حبسها 

                                         
(، جواهر العقود 1/١١٠(، روضة الطالبني )8/٢٩8( العزيز)2/1١١انظر: التهذيب )( ٢) 
(١/1٢.) 
 يف حاشية األصل: أي البائع وليس الضمري راجعا إىل الزوج. (١)
 يف )ز(: التعريض.( 1)
(، النجم الوهاج 1/١١٠ني )(، روضة الطالب8/٢٩8(، العزيز )2/1١١انظر: التهذيب )( 1) 
(1/١81.) 
 (.1/١١٠(، روضة الطالبني )8/٢٩8أي: جرى الغرض أو الدخول قبل البيع انظر: العزيز)( 2) 
 (.1/١81(، النجم الوهاج )1/١١٠(، روضة الطالبني )8/٢٩8انظر: العزيز )( 2) 
 (.1/١١٠(، روضة الطالبني )8/٢٩8انظر: العزيز )( 1) 
 (.1/١82، أم للمشرتي؟ انظر: النجم الوهاج )هل هو للبائع( 8) 
 (.٢1/١88(،كفاية النبيه )8/٢٩8انظر: العزيز)( ٩) 
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  .(1)حىت يستوفيه البائع واستفاد الزوج سقوط حبسها هبذا البيع الستيفاء املهر

 :فحيث قلنا ،فاحلكم يف املهر كما تقدم يف البيع ،عتق السيد اجلارية املزوجةأوإذا 
ولو كان  ،يكون للمشرتي فهو هنا للمعتقة :وحيث قلنا ،يكون للبائع فهو هنا للمعتق

 .(2)عتق قبل الدخول مل يكن هلا وال له حبسها الستيفائهال

ولو  ،هلا حبس نفسها الستيفائه سفلي ،ولو أعتقها سيدها وأوصى هلا بصداقها
 ،مل يكن له حبسها ،وصار الصداق للوارث ،ومات قبل الدخول وعتقت ولده،ج أم زوَّ 

 .(3)ومجيع ما تقدم يف النكاح الصحيح

فإن  ،الزوج فاالعتبار حبال وطئه هائوطسدا، مث ابعها، و فا نكحها نكاحاً لو أأما 
 .(4)جرى قبل البيع فمهر املثل للبائع أو بعده فللمشرتي

ُفرعان:

فيه  ؟هل وجب مث سقط أو مل جيبو لو زوج أمته من عبده ال يستحق املهر  :األول
ب أو مل جي ،هل وجب القصاص مث سقط ،ل الوالد ولدهقتوجهان كالوجهني فيما إذا 

 .(5)يستحب ذكره يف العقد على القدمي دون اجلديد

 [/أ65]/ ،ةقوال للمعتَ ال للسيد  مل يلزم املهر أيضاً  أو أحدمهاا السيد مولو أعتقه

                                         
 (.2/1١١انظر: التهذيب )( ٢) 
قال املاوردي: " فيه قوالن أحدحا: السيد املعتق إذا قبل: إنه مستحق ابلعقد. والثاين: ( ١) 

 (.٩/٢11أعلم ابلصواب". احلاوي الكبري )وهللا  -الزوجة املعتقة إذا قيل: إنه مستحق ابلدخول 
(، حتفة احملتاج 1/1٠2(، النجم الوهاج )1/١١٠(، روضة الطالبني )8/٢٩8انظر: العزيز)( 1) 
(1/111.) 
 (.1/١١٠(، روضة الطالبني )2/1١١انظر: التهذيب )( 1) 
 (.2/٢٩8(، الوسيات )٢1/٢٠٢انظر: هناية املطلب )( 2) 
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  .(1)وإن جرى الدخول بعد العتق

إذا  :ودخل الزوج هبا يف ملك املشرتي وقال أبو علي أو أحدمها اموكذا لو ابعه
إذا أعتقها أو أعتق الزوج مث دخل هبا جيب  :جيوز أن يقال ،قلنا ال جيب املهر ابلعقد

 .(2)فإن مل جيب ابتداء كما يف املفوضة وال نفقة على العبد أيضاً  ،املهر

وتعلقت نفقتها بكسب  ،سقطت عنه نفقتها ونفقتهم ،فلو أعتقها السيد وأوالدها
 (.3)وإال ففي بيت املال ،ونفقة أوالدها عليها إن كانت موسرة ،العبد

 .(4)وصارت على زوجها ،ولو أعتق السيد العبد دوهنا سقطت عنه نفقة اجلميع

ُالفرعُالثاين

 :وفيه مسائل ثالث

مل ينفذ  ،أو على أن أنكحك ،ألمته أعتقتك على أن تنكحيين :: إذا قالاألوىل
وعتقك صداقك أو مل  :سواء قال ،فإذا قبلت عتقت ،العتق إال بقبوهلا على االتصال

 (.5)يقله

 ا صوروفيه ،فأجاهبا إليه ،أعتقين على أن أنكحك :فقالت هوكذا لو ابتدأت
 (.6)وال يلزمها الوفاء ابلنكاح ،للشافعي

ت قَّ سواء وَ  ،وجيب للسيد عليها قيمتها ،وفيه وجه عن أيب إسحاق أنه يلزمها

                                         
 (.1/١١٢، روضة الطالبني )(8/٢٩٩انظر: العزيز)( ٢) 
 (.٢١/2٢٠(، هناية املطلب )٩/18١انظر: احلاوي الكبري )( ١) 
 (. 1/٢٩1(،أسىن املطالب )1/١١1(، روضة الطالبني )8/١١2انظر: العزيز)( 1) 
 (.1/128(، حتفة احملتاج )1/٢٩1(، أسىن املطالب )8/١١2انظر: العزيز)( 1) 
 (.2/١11(، التهذيب )2/٢٩8الوسيات )(، ٢١/11انظر: هناية املطلب )( 2) 
 (.2/١11(، التهذيب )٩/82انظر: احلاوي الكبري )( 2) 
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  .(1) النكاح املشروط أم ال

وال فرق يف ذلك  ،ة بذلكسقط القيمتوال  ،ولو رغبت يف الوفاء فللسيد االمتناع
 .(2)بصفةها تقة واملبعضة واملعلق عتببني القنة واملدبرة واملستولدة واملكا

وأصدقها غري القيمة  ،أنه ال جيب فيها ولو تراضيا على النكاح ه:ويف املستولدة وج
 .(3)وله عليه القيمة ،الواجبة عليها فلها ما أصدقها

 .(5)لتقاصا (4)أقوالفإن كان الصداق من جنس القيمة جاءت 

برئت صداق إلان كاان عاملني هبا عند العقد صح فإ ،لهاقبولو نكحها ابلقيمة اليت 
  :(6)وإن جهالها أو أحدمها فوجهانذمتها 

 .(7)وعليها القيمة ،فلها مهر املثل ،أنه ال يصح :أصحهما

ين عن ايوحكى الرو  ،انري خقول ابن أيب هريرة وابن واثنيهما  ،قع يف التقاصيوقد 
 .(8)هو املذهب املنصوص أنه يصح :الشيخ أيب دمحم أنه قال

أن  ،وهو بناء على القدمي :ونسب األوىل إىل اجلديد قال ،روايتني وجعلهما املاوردي

                                         
 (.1/١١١(، روضة الطالبني )8/١٠٠انظر: العزيز)( ٢) 
 (.1/١١١(، روضة الطالبني )8/١٠٠انظر: العزيز)( ١) 
 (.1/٢٩1(، أسىن املطالب )1/١١١(، روضة الطالبني )8/١٠٠انظر: العزيز)( 1) 
قال أبو اسحاق: "ففيه أربعة أقوال: أحدها أهنما يتقاصان. والثاين أنه إذا رضي أحدحا  (1) 

تقاصا وإن مل يرض واحد منهما مل يتقاصا. والثالث أهنما إذا تراضيا تقاصا وإن مل يرتاضيا مل 
 (.١/1٩١يتقاصا. والرابع أهنما ال يتقاصان حبال. املهذب )

( معجم 2/٢٠،٢٢) العنيغرمي من أخذ حقه املايل منه. انظر: التقاص: من اقتم، متكني ال( 2) 
 (.٢1٠لغة الفقهاء )ص: 

 (.8/١٠٠(، العزيز)2/١18انظر: التهذيب )( 2) 
 (.1/١81( روضة الطالبني )8/١٠٠(، العزيز)2/١18انظر: التهذيب )( 1) 
 (.2/1١١(، حبر املذهب )8/١٠٠انظر: العزيز)( 8) 
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وقيمة الصداق هنا هي القيمة  ،ب قيمته أو مهر املثلجتطل املعني إذا بالصداق 
 .(1)املستحقة

وهي جمهولة هلما  بقيمته،فنكحها  عند رجلحرة  [/ب65]/ تلفتأخبالف ما لو 
 .(2) وترجع إىل مهر املثل قطعا ،فإنه يفسد الصداق ،أو ألحدمها

  .(3)ولو طردمها طارد يف هذه الصورة كان قياساً  :قال اإلمام والغزايل

  :(4)ا هلا فوجهانلو نكحها على أن يكون عتقها صداقو 

وقد يقع يف صورة  ،وهلا مهر املثل ،ةوله عليها القيم ،أنه يفسد الصداق :أصحهما
 .(5)التقاص

قتضي أنه ال فرق بني أن يكوان يعلمان القيمة يوكالم الرافعي  ،أنه يصح :واثنيهما
 .(6)أو جيهالنه

وهو يقتضي التفرقة بني حاليت العلم  ،هو كما لو نكحها على قيمتها :قال القاضي
 .(7) اثلثاً  فيكون وجهاً  ،واجلهل

وقالت له  ،فأجاب ،أعتق عبدك عنك على أن أنكحك ابنيت :آلخر ولو قال واحد
 .(8)لنكاح ابوال يلزم الوفاء  ،ففعل عتق ،أعتقه على أن أنكحك :امرأة

                                         
 (.٩/122)انظر: احلاوي الكبري ( ٢) 
 (.١/121(، املهذب )٢١/11انظر: هناية املطلب )( ١) 
 (.2/١11(، الوسيات )٢1/٢١٩انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.1/١١١انظر: روضة الطالبني )( 1) 
 (.٩/81(، حبر املذهب )1/١١١انظر: روضة الطالبني )( 2) 
 (.8/١٠٠انظر: العزيز)( 2) 
 (.8/١٠٠(، العزيز)٢1/١٠1طلب )(، هناية امل١/121انظر: املهذب )( 1) 
 (.٢1/122(، هناية املطلب )١/121انظر: املهذب )( 8) 
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أعتق عبدك  :بنيان على القولني فيما إذا قالني ،يف وجوب قيمة العبد وجهانو 
 (. 1)لزمهيواألصح أنه ال  ؟لزمه األلفيل ه هفأعتق ،عنك على ألف

 .(2)لزمه القيمة قطعاً يف ،أعتقه عين :ما لو قالأ

بنيان على ني ،ففي صحته وجهان ،على القيمة اليت يف ذمته ،فلو زوجه منها برضاها
 .(3)الوجهني يف شراء العني مبا يف ذمة الغري

ففي وجوب القيمة عليها  ،فنكحته ،أعتقتك على تنكحي زيداً  :ولو قال ألمته
 .(4)وجهان

ُالثانية:ُ

ا أعتقتك على أن تنكحين أو قال هلا العبد أعتقيين على أن هقالت السيدة لعبدلو 
  :ففي توقف العتق على القبول وجهان ،أتزوج بك ففعلت

هلا  :خبالف ما لو قال ،وال شيء عليها ،ال ،وبه أجاب املاوردي (5):أصحهما
 .أعتقتك على أن تنكحيين

                                         
قال اإلمام: " فالعتق ينفذ وال مرّد له، وهل يستحق العوض املذكور على املستدعي؟ فعلى ( ٢) 

وجهني: أحدحا أنه يستحقه، كما لو استدعى منه إعتاق أم ولده، فإن العتق يقع عن املعِتق، وهو 
يستحق العوض املذكور. والوجه الثاين: أنه ال يستحق العوضم فإن إيقاع العتق عن املستدعي 
ممكن، وبذُل العوض على اخلالص إمنا يثبت للضرورة، فإذا أمكنت جهٌة يف العتق غرُي التخليم، 

 (.٢1/21٢مل يصح بذل العوض على التلخيم. هناية املطلب )
 (.2/٢11، التهذيب )(٢1/218انظر: هناية املطلب )( ١) 
 (.١/١8١(، أسىن املطالب )٢1/1٢٠(،كفاية النبيه )1/1٠٠انظر: العزيز)( 1) 
( روضة 8/١٠٢الوجه األول: نعم وجبت القيمة وهو الراجح. والثاين ال. انظر: العزيز )( 1) 

 (.1/112(، حتفة احملتاج )1/٢٩1(، أسىن املطالب )1/١١1الطالبني )
 (.1/١١1(، روضة الطالبني )8/٢٩٩(، العزيز)2/٢٩٩انظر: الوسيات )( 2) 
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 .(1)ويلزمه القيمة هلا ،يتوقف عليه :اثنيهما

ُالثالثة:ُ

إن مل تنكحه هل له طريق  ،وأراد رد العتق ،إذا مل أيمن السيد وفاء األمة ابلنكاح
قال اإلمام . و (1)[ال] :وآخرون ،(١)وابن الوكيل ،وصاحب التقريب ،قال ابن خريان ؟إليه

إن كان يف علم هللا تعاىل أن أنكحك أو أن  :وطريقه أن يقول ،نعم :ومعظم احملققني
ُ.(4)عد عتقك فأنت حرةتنكحيين ب

فأنت ا صحيح طريقه أن يقول: إن يسر هللا بيننا نكاحاً  :وقال صاحب التقريب
يف نكاحها  [/أ66]/ت بَ فإن رغِ  ،فأنت حرة اليوم ن تزوجتك غداً إأو  ،يومب هحرة قبل

وإن مل يتفق استمر  ،رض السيدعوحصل  ،هوابن وقوع العتق قبل ،ها صحَّ حفنك
 .(5)الرق

 ،وال إىل قوله بيوم ،النصراف املطلق إليه وال حاجة إىل قوله صحيحاً  :قال مجاعة
 .(6)ويكفي قوله قبله وذكر اليوم متثيل
                                         

(، روضة الطالبني 2/١11(، التهذيب )2/٢٩٩الوسيات ) ،(٩/81انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 
(1/١١1.) 
اإلمام الكبري، ابن الوكيل، من متقدمي الشافعية  هو أبو حفم عمر بن عبد هللا بن موسى(١)

 هــ. 1٢٠ئمة أصحاب الوجوه، من كبار احملدثني والرواة وأعيان النقلة، تويف بعد عام ومن أ
(، طبقات الشافعية ١٠٢-١٠٠/ ٢(، طبقات الفقهاء )١/١٢2انظر: شذيب األمساء واللغات )

 (.11٠/ 1(، طبقات السبكي )٩1/ ٢)
 سقات من األصل واملثبت من )ز(. (1)
(، أسىن املطالب 1/١١1(، روضة الطالبني )8/١٠٢يز)(، العز 2/٢٩٩انظر: الوسيات )( 1) 
(1/٢٩1.) 
 (.1/١8٩(، النجم الوهاج )8/١٠٢(، العزيز)2/٢٩٩انظر: الوسيات )( 2) 
قال الرافعي: " ال حاجة إليه، فإن لفظ البيع والنكاح والعتق وسائر العقود خيتم ابلصحيح ( 2) 

 (.8/١٠٢(، العزيز)2/٢٩٩منها على الظاهر انظر: الوسيات )
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 ؛ (1)صور وال حيصل العتقلوال يصح النكاح يف هذه ا ،ال طريق إليه :وقال اجلمهور
 فأنت حرة قبله ،إن دخلت الدار :كما لو قال هلا  ستنال حريتهاألنه يف حال النكاح 

وبناه بعضهم على اخلالف فيما لو ابع  ،وأراد أن ينكحها يف احلال ال يصح .بشهر
 .(2)حياته فإذا هو ميت وضعفه الشيخ أبو دمحم ظاانً  ،مال أبيه

  

                                         
هو إزالة  :واصطالحا .: خالذ الّرِق وهو الـحرية، وكذلك العتاق، ابلفتـح، و الَعتاقةُ العتق( ٢) 

ص )حترير ألفاظ التنبيه ،(٢/٢11)خمتار الصحاح  ،(٢٠/١11)لسان العرب  .الرق عن اآلدمي
 .(1/2١١)مغين احملتاج  ،(١٠8
 (.2/111حملتاج )( هناية ا2/٢٩٩انظر: الوسيات )( ١) 
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ُوالنفقةُ(1)نُالنكاحُكاملهرُؤابلنسبةُإىلُمُدييفُتزويجُالعبُالفصلُاخلامس
مث ينظر أهو  ،م يف نكاح احلرلز تلزم يف نكاح العبد كما تواملهر والنفقة والكسوة 

ُ.(3()2)حمجور عليه أم مأذون له يف التجارة

  :احلالةُاألوىل

تعلقت  ،فإن كان مكتسباً  ،أم ال يكون مكتسباً  فإما أن ،عليه أن يكون حمجوراً 
 .(4)الستمتاعل وليالً  ،لالكتساب لسه هناراً جيبكسبه فعلى السيد 

ولو   :قال ،ليالً  سهيفال يلزمه جتل ،نزل سيدهإال أن تكون زوجته يف مقال املاوردي : 
 .(5)انعكس احلال ،أو العبد حيرتف ليالً  ،ويستخدمه فيه كتسب ليالً يكان السيد 

اهلبة كساب النادرة  كويتعلق ابأل ،أنه يتعلق برقبته كبدل املتلفات :وفيها قول
فيتعلق املهر  ،دوال يتعلق أبكسابه احلاصلة قبل العق ،كالعامة  (6)والوصية على الصحيح

 .(7)هقبلما حللول ال اكساب احلاصلة بعد ابأل

                                         
الـمهر: الصَّداق، والـجمع ُمهور. و هو شرعا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا  ( ٢) 

(، احلاوي ٢/١22)(، خمتار الصحاح 2/٢81)كرضاع ورجوع شهود. لسان العرب 
  .(1/١8٢)مغين احملتاج  ،(1/١٢٩)(، روضة الطالبني 1٩1،1٩٠/٩)
 (.١/222(، فتاوى ابن الصالح )1/١١1انظر: روضة الطالبني )( ١) 
للماوردي تلخيم مجيل: " أحدها: أن يكون مكتسبا. والثاين: أن يكون مأذوان له يف ( 1) 

التجارة. والثالث: أن يكون غري مكتسب وال مأذوان له يف التجارة، فإن كان مكتسبا فاملهر والنفقة 
 (.٩/12يف كسبه. احلاوي الكبري )

 (. 1/١١1(، روضة الطالبني )٢١/21(، هناية املطلب )٩/12لكبري )انظر: احلاوي ا( 1) 
 (.٩/12انظر: احلاوي الكبري )( 2) 
روضة انظر: . (هلبة والوصية على الصحيحابويتعلق ابألكساب النادرة كاحلاصلة يف الروضة: )( 2)

 (.1/١١1)الطالبني 

 (.٢22(، التنبيه )ص: 2/١2٩انظر: التهذيب )( 1) 
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ع بيبنيان على القولني يف صحة نفيه وجهان ي ،وهل له أن يؤجر نفسه ملؤن النكاح
 .(1)وإال فال ،منعناه منعنا إجيار نفسهإن  ،املستأجر

فإن  ،نيبين على إجارة العفينيف ذمته  (2)أما إذا التزم عمال ،وهذا ويف إجارة العني
 .(3)يل املذهب جوازهتو املمنعناها ففي هذه وجهان: قال وإن  ،جوزانها فهذه أوىل

ة، فيؤدي منه النفق ،أن ينظر يف حاصل كل يوم :وطريق صرف املكسب إىل املؤن
فإن مت صرف  ،وهكذا حىت يتم املهر ،صرف إىل املهر ،فضل شيء فإن ،ن وىف هباإ

فإن مل يف كسبه  ،الغد وال يدخر لنفقة ،سيدالفاضل من النفقة والكسوة إىل ال
 .(4)حال من ال كسب لهككان حاله يف الثاين منها    نابملؤ  [/ب66]/

أو بذمة  ،فهل يتعلق املهر بذمة السيد ،(5)لزمانة أو خرف وإن مل يكن مكتسباً 
 .أوسطها :أصحها :(6)فيه ثالثة أقوال ؟أو برقبته ،العبد

ما أن تصرب أو إر فسوهذا زوج مع ،ب على سيدهجت وأما النفقة فال :قال املاوردي
 .(7)تفسخ

 ،تعلق مؤن النكاح أبرابح التجارةتله يف التجارة ف أن يكون مأذوانً احلالةُالثانية:ُ
وهل خيتص التعلق ابألرابح احلاصلة بعده أو يتعلق هبا وابألرابح احلاصلة قبله إذا كانت 

                                         
 (.1/١١1(، روضة الطالبني )8/١٠١العزيز)انظر: ( ٢) 
 يف )ز(: عمله.( ١)
 (.1/1١1انظر: الوسيات )( 1) 
 (.8/١٠١( العزيز)٩/12انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 خرذ، فساد العقل بعامل كرب السن. در: بفتح اخلاء والراء مصاخلرذ( 2) 
 (. ٢٩1اء )ص: (، معجم لغة الفقه١/٢1١انظر: مقاييس اللغة ) 
 (.1/21٠( روضة الطالبني )2/111(، العزيز )8/211انظر: هناية املطلب )( 2) 
 (.٢٢/12٠انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
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ُ:(1)فيه وجهان ؟ابقية

هذا يف املأذون  ،نعم :أظهرمها :وجهان ويف تعلقها برأس املال أيضاً  ،الثاين :أظهرمها
 .(3)وتعلقت الزايدة بذمته خاصة  ،أما لو أذن له يف مهر فزاد صح .(2)فيه

  :للمهر والنفقة فيه قوالن وإذا تزوج العبد إبذن سيده هل يكون السيد ضامناً 

 .مل يصر ضامناً  (5)انوعلى هذا لو أذن له بشرط الضم ،ال (4):اجلديد الصحيح

 .(6)نعم :والقدمي

 فيه وجهان:  ،السيد اميتحملهعلى العبد مث  وأوهل جتبان على السيد ابتداء 

ولو أبرأت السيد  ،ولو أبرأته كان لغواً  ،توجه املطالبة على العبدتال  :وعلى األول
 .(7)وبه أجاب املاوردي والبغوي ،سقط

وهذا أصح  ،ولو أبرأت العبد برأ السيد ،ا مجيعاً للمرأة مطالبتهما هبم :وعلى الثاين

                                         
 (. 1/١١1(، الروضة )8/١٠١انظر: العزيز )( ٢)
خلصها البغوي: "فيه ثالثة أوجه: أصحهما: يتعلق جبميع ما يف يده من رأس املال والربح، ( ١) 

: يتعلق ابلربح دون رأس املال، والثالث: يتعلق بربح حصل بعد النكاح". التهذيب والثاين
(2/١1٠.) 
 (.2/١2٩(، التهذيب )٢٢/12٠انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (. 1/١1٠( روضة الطالبني)8/١٠1انظر: العزيز)( 1) 
أما يف اصطالح فقهاء الشافعية فهو:  : يطلق يف اللغة على: الكفالة وعلى االلتزام.الضمان( 2) 

عقد يقتضي التزام حق اثبت يف ذمة الغري، أو إحضار عني مضمونة، أو إحضار بدن من يستحق 
 ،(٢/211( املعجم الوسيات )١/٢211الصحاح ) (،8/8٩انظر: لسان العرب ) .حضوره

حتفة احملتاج  ،(١/١2٩(، مغين احملتاج )٢28حترير ألفاظ التنبيه ص ) ،(١/121املصباح املنري )
(١ /121.) 
 (.2/١11(، التهذيب )٢١/22انظر: هناية املطلب )( 2) 
 (.2/١1٠(، التهذيب )2/121انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
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 .(1)زعند أيب الفرج الزا

 مبثابة فليس ،على القدمي مسي ضامناً  وإنما ذكره اإلمام أن هذا  ويقرب من األول
ن راجعان إىل أن أثر اإلذن هل خيتص بكسب العبد القوال لكنْ  ،ما يلزم بعقد الضمان

ا مبتصرفات املأذون خيتص  ةعهدأن  من املأخذ وهو قريب ؟أم يعم مجيع أموال السيد
 .(2)علق مبال السيد أيضاتييف يده أم 

 ،أن الظاهر التعلق مبال السيد أيضا (1)أثبتنا، لكن وهو حسن :قال الرافعي
 .(4) والصحيح هنا اجلديد

ال  أو ،وهناك وجه اثلث فارق بني أن يكون بيد العبد وفاء فال يطالب السيد
 ،سباً توهو نظري القول األول فيما إذا مل يكن العبد مك ،طالبيف يكون بيده شيء

 .(5)ال أو أو مأذوانً  فظاهر كالم مجاعة أن القولني جاريني سواء كان العبد مكتسباً 

 ،خاصة وال مأذوانً  ،قيني أهنما فيما إذا مل يكن مكتسباً اكالم العر   [/أ67]/وظاهر 
 .(6)نه ال يضمنها كما مر عنهوجزم أب ،مها املاوردي يف النفقةر ومل جي

 دهبع زوجةمبهر ويتلخص يف مطالبة السيد  ،خري الزوجة بني الصرب والفسختتو 
  ال:ه ونفقته أربعة أقو جيالذي أذن له يف تزو 

 .(7)أو ال سواء كان كسوابً  ،أنه ال يطالب بواحد منهما مطلقاً  أصحها:

                                         
 (.1/١١2(، روضة الطالبني )8/١٠1انظر: العزيز)( ٢) 
 (.١/١11(، أسىن املطالب )٢1/1١٢انظر: هناية املطلب )( ١) 
 .(8/١٠1العزيز)وهو املوافق للعزيز  انظر: يف )ز(: )ذكران(  (1)
 (.8/١٠1انظر: العزيز)( 1) 
 (.١/11١(، املهذب )٢22انظر: التنبيه )ص: ( 2) 
 (.٩/12انظر: احلاوي الكبري )( 2) 
 (.٩/٢٢2( روضة الطالبني )1/12٩نظر: العزيز)( 1) 
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 .أنه يطالب هبما مطلقاً  :واثنيهما

 .(1)وابلفاضل إذا مل يف كسبه هبما ،ما إن مل يكن العبد كسوابً يطالب هب :والثالث

أو كان وال  ، بتكن كستإن مل ويطالب ابملهر  ،ال يطالب ابلنفقة مطلقاً ورابعها: 
 .(2)هذا كله يف النكاح الصحيح .يفي به

 أما النكاح الفاسد ففيه صوراتن: 

 ،فرق بينه وبني زوجته ،لوقوعه بغري إذن سيده ،: إذا نكح نكاحا فاسدااألوىلُ
 وفيما يتعلق به قوالن:  ،وجيب مهر املثل ،فإن دخل فال حد

 .أنه يتعلق بذمته :نه نصه يف القدمي واجلديدإ :وقال املاوردي (3):أصحهما

هو خمرج  :وقيل ،نه نص يف القدميإ :غوقال ابن الصبا  ،واثنيهما: أنه يتعلق برقبته
 (.4)السفيهمن 

فلو تزوج بغري إذن سيده أمة دون إذن  ،ألصحاب من مل يثبتهومن ا :قال اإلمام
 :ودخل هبا فطريقان ،سيدها

 .تعلق مهر املثل برقبتهبوبه قال ابن احلداد القطع  :أحدمها

يف أهنا إذا كانت  ،من الوجهني الشيخ أبو علي وقرهبما .طرد القولني :واثنيهما
 .(5) ؟امطاوعة هل يسقط مهره

                                         
(، حتفة 1/12٩ز)(، العزي1/211(، الوسيات يف املذهب )٢١/21انظر: هناية املطلب )( ٢) 

 (.٢٠/1٢٩)احملتاج 
 (.٢٩/١22انظر: هناية املطلب )( ١) 
 (.2/٢1٠( الوسيات )٢1/١٢2انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.٩/11انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.٢1/١٢1انظر: هناية املطلب )( 2) 
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 الثانية: 

 ،ودخل هبا قبل أن يفرق بينهما ،فاسداً  فنكح نكاحاً  ،له سيده يف النكاحإذا أذن 
يف  أن إذنه يف (1)بنيان على القولنينفيه وجهان ي ؟ال أو بكسبهفهل يتعلق مهر املثل 

فعلى األول يكون املهر حيث  أم خيتص ابلصحيح والفاسد لصحيحيتعلق ابالنكاح 
 . (2)يكون يف النكاح الصحيح

ويتلخص  ،أيت القوالن يف تعلقه بذمته أو رقبتهي كما لو نكح بغري إذنه فوعلى الثاين
 .(3)منه أنه يتعلق بذمته أو رقبته أو بكسبه ثالثة أقوال

 ،لكن فسدت التسمية تعلق املهر بكسبه قطعاً  ،ولو نكح إبذنه نكاحا صحيحاً 
 تعليقهالقياس " :ووجب مهر املثل قال الرافعي ،فلو أذن له يف النكاح الفاسد صرحياً 

قال  .ما أذنت :فقال السيد ،النكاح [/ب67]/ولو اختلفا يف اإلذن إىل ( 4)ابلكسب
أو  ،فالوجه أن تدعي املرأة على السيد أن كسب هذا العبد مستحق يل مبهري :القاضي
 خيليهوجيوز أن يدعي العبد على سيده أن  .انتهى (5)" سمع القاضي البينةينفقيت ل

 . (6)نفقةكسب املهر والل

ُفرع:

                                         
ه فيه. والقول قال االمام ففيه قوالن: "األصح أن ال يتعلق بهم ألن الفاسد غري مأذون ل( ٢) 

يتعلق املهر بكسبه لوقوع اسم النكاح على الفاسد، فيندرج الفاسد حتت اإلذن". هناية  -الثاين 
 (.١/11١(، املهذب )٢١/2٩املطلب )

 (.١/11١(، املهذب )٢١/2٩انظر: هناية املطلب )( ١) 
 (.2/٢1٠( الوسيات )1/11(، هناية املطلب )٩/12انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.8/١١2(، العزيز)٢١/2٩انظر: هناية املطلب ) (1) 
مغين نظر: اوالبينة: داللة واضحة عقلية كانت أو حمسوسة، ومسيت شهادة الشاهدين بينة. ( 2) 

 (.1٩(، التعريفات الفقهية )ص: 11/1٢٠اتج العروس )(، 1/1١1احملتاج )
 (.1/٢٩2(، أسىن املطالب )8/١١2انظر: العزيز)( 2) 
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 :يدقال املاور ، نكاحه مبؤنكفل تويستخدمه ليال وهنارا إذا  ،به أن يسافرلسيد ل
 .(1)فعليه ختليته ليال ،الليل يف السفر إال أن تكون الزوجة مسافرة معه ىنتثوال يس

ويف كالم القاضيني  ،املي وآخرين أنه حيتاج إىل ضمان ذلك للزوجةويف كالم احمل
  .(2)ونفس االستخدام كاف يف االلتزام ،يهإلين وغريمها أنه ال حيتاج والرواي الطربي

ما  ويف ،طولب مبؤن النكاح من سائر أمواله سافر بهأو  (3)اضرً فلو استخدمه حَ 
  قوالن: :وقيل ،طالب وجهاني

  .(4)وكمال املهر والنفقة وسائر املؤن ،أقل األمرين من أجرة ملك املدة :أصحهما

ومها مبنيان على  ،م به املاوردي أنه يطالب جبميع مؤن النكاح مطلقاوجز  :واثنيهما
 (.5)أو ابألرش ابلغا ما بلغ ،واألرش ،قل األمرين من قيمتهالقولني يف أنه تعدى الكايف أب

ل يلزمه مجيع ه ،فيما إذا استخدم السيد املكاتب مدة ،وراين على القولنيفا الوبنامه
 ،أو أجرة املثل ،مثل تلك املدة ختليتهأنه يلزمه : ي قاله غريهوالذ ،املهر والنفقة كذا قاله

قتصر على املهر ونفقة مدة نإكمال النفقة إىل آخر العمر أم  وجبنوعلى الثاين هل 
  .(6)فيه وجهان ؟االستخدام

 ظورعلى قول إجياب األقل يف النفقة املن ،وجييء مثل هذا اخلالف :قال الرافعي

                                         
 (.٢١/28اوي الكبري )انظر: احل( ٢)
 (.٢١/11١(، هناية املطلب )٢١/28انظر: احلاوي الكبري )( ١) 
 يف )ز(: حصره.( 1)
 (.2/8١(، العزيز)٩/81انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.2/٢٠٠انظر: احلاوي الكبري )( 2) 
رذ يف أحدحا: يلزمه ختليته يف مثل تلك املدة النه دخل يف العقد على التمكني من التص( 2) 

املدة فلزمه الوفاء به والثاىن: تلزمه أجرة املثل للمدة اليت حبسه فيها وهو الصحيح الن املنافع ال 
 (.٢2/١2(، اجملموع )8/١٠1(، العزيز)١/182تضمن ابملثل. انظر: املهذب )
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 .(1)إليها

 .(2)حبسه مدة يف وقت كسبه كاستخدامه :يقال املاورد

إن سافر  (3)وال خالف يف أنه لو استخدمه أجنيب مل يلزمه إال أجرة املثل يف العبد
وزها أو ملنع سيدها إن  نشفإن مل خترج معه ل ،والكراء يف كسبه ،بزوجته صحبة سيده

  .(4)سقطت نفقتها ةكانت رقيق

قم هبا يفإن مل  ،والسيد متكفل هبا ،هيعل وإن مل يطالبها ابخلروج فنفقتها مستمرة
 .(5)وال يضمن أجرته ،ليالستعمله يما يلزمه ملدة السفر اخلالف املتقدم ولو مل  ففي

ُفصل

انفسخ  ،ملك اآلخر أو بعضه [/أ68]/ع أن أحد الزوجني لو وانتقدم يف قسم امل
 .(6)اخليارزمن أو ال كامللك يف  النكاح سواء كان امللك اتماً 

 ،ففعل صح ،اشرتها يل :وقال فدفع إليه ماالً  ،كان لرجل عبد متزوج أبمة  ولو
 (.7)واستمر النكاح

بنيان ينففي انفساخ النكاح قوالن  ،اشرتها لنفسك ففعل :قالو كه املال ولو ملَّ 
دام  (8)وهو اجلديد ،ال :فإن قلنا ؟على القولني يف أن العبد هل ميلك بتمليك السيد

                                         
 (.١٠1-8/١٠1انظر: العزيز)( ٢) 
 (.٩/12انظر: احلاوي الكبري )( ١) 
 (.1/١١2(، روضة الطالبني )8/١٠1، العزيز)(2/١٠1انظر: الوسيات )( 1) 
 (.1/11٠(، حتفة احملتاج )8/١٠1(، العزيز)2/١1١انظر: التهذيب )( 1) 
 (.1/١١2(، روضة الطالبني )8/١٠1(، العزيز)2/١1١انظر: التهذيب )( 2) 
 (.1/٢21(، أسىن املطالب )1/١١8(، روضة الطالبني )2/١1١انظر: التهذيب )( 2) 
 (1/٢21( أسىن املطالب )1/١١8(، روضة الطالبني )٩/18حلاوي الكبري )انظر: ا( 1) 
 (.1/٢21أسىن املطالب ) ،(8/١٠2( العزيز)1/١١8انظر: روضة الطالبني )( 8) 
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 .(1)اغ املسألةوهو القدمي انفسخ كذا فرض ابن الصبَّ  ،نعم :وإن قلنا ،النكاح

 لنفسه يشرتي فكيف وإال ضمنا، متليكا إعطاء املال جعل كأنهو  " :قال الرافعي
 هل لغريهه مبال اشرتى إذا فيما ن،وجها البيع يف تقدم قد: يقال أن يجوزف! غريه؟ مبال

 غريه مبال لنفسه يشرتي أن عديب فال لغريه، نفسه مبال يشرتي أن جوزان فإذا يصح،
 جعلناه فإن هبة، أو قرضا يكون املال أن يف وجهني ذكران فقدوعلى الصحة  ،إبذنه

 فيجيء هبة، جعلناه وإن عبده،من  يقرض ال السيدإذ  للسيد، الشراء يقع فههنا قرضا،
 .(2)انتهى .السيد" بتمليك ميلك هل العبد، أن يف اخلالف

كان   ،فإن البطالن يف املسألة املستشهد هبا ،ا ذكرها خيرج اجلواب عمنومن ه
فيجعل القطع  ،وأما هنا فيتعني أن يكون هبة، أو هبة وال مرجح  لدورانه بني كونه قرضاً 

 ،ومل يذكر أنه أعطاه ماالً  ،ر املاوردي يف املسألة على قوله اشرتها لنفسكقتصابلصحة وا
يحتمل خترجيه على أن امللك يقع للوكيل أوال ف ،ة إبذنمَّ وهذا يقتضي أنه اشرتاه يف الذِّ 

 .(3)أو للموكل

فإن كان ابملال املشرتك بينه وبني  ،ولو اشرتى املبعض زوجته أو املبعضة زوجها
ويف  ،صح يف نصيب السيدي وإن كان بغري إذنه مل ،صح وانفسخ النكاح ،السيد إبذنه

 .(4)إال فالو  ،إن صححناه انفسخ النكاح ،نصيب الرقيق قوال التفريق

وإن  ،انفسخ النكاح (2)مهاأيةأبن جرت بينهما  ،وإن اشرتى خبالص ماله من كسبه
                                         

(، أسىن 1/١١8روضة الطالبني )(، ٢٠٢الشامل ص )(، ٩/18انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 
 (.1/٢21املطالب )

 .(8/١٠2/١٠1انظر: العزيز)( ١) 
 (.٩/18انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.2/٢٢2(، مغين احملتاج )1/٢٩2(، أسىن املطالب )٩/18انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
(، معجم لغة الفهاء ١11املهاأية: قسمة املنافع على التعاقب والتناوب. انظر: التعريفات )ص (2)

 (.122)ص
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فاملقصود هنا  ،إذا عرف ذلك .(1)اشرتاها خبالص مال السيد من كسبه إبذنه مل ينفسخ
 وأما أن ميلك الزوج الزوجة إف ،بعضه وأإذا ملك أحد الزوجني اآلخر  ،الكالم يف املهر

 .(2)العكس

 سم األول: الق

أو  ،أو اهتاب [/ب68]/ ،فإما أن يكون بشراء ،بعضها لك الزوج الزوجة أوأن مي
 .( 3)املهر للبائع مع الثمن عليهفس يفإن كان بعد املس ،رث فإن كان بشراء أو اهتابإ

فمنهم من  ،واختلف األصحاب ،املنصوص أنه جيب نصف املهرفوإن كان قبله 
على سقوطه إذا ملكت  ه يف األممن نص يع املهر خترجياً يسقط مج :آخر أنه أثبت قوالً 

 .(4) زوجها

ومنهم  ،سيعة هلا إذا ملكها الزوج قبل املسأن ال مت ،يف املفوضة همن نص :وقيل
وإن استدعاه  ،شطريإن استدعى الزوج بيعها  :ومنهم من قال ،من قطع ابملنصوص

 (.5) السيد سقط

يسقط املهر مل  ،فإن كان بعد الدخول ،ثولو ملك الزوج زوجته أو بعضها ابإلر 
 ائزاً حفإن كان الزوج  ،نفذ وصاايهتو  ،تقضى منه ديونهوهو تركة امليت  ،ساخنفابال

 .(6)ويسقط نصيبه ،لورثة استيفاء نصيبهيف ا :وإال قلنا ،سقط املهر

كان قد   نإ ،يسقط املهر ويسرتده من الرتكة :قال ابن احلداد ،وإن كان قبل الدخول

                                         
 (.1/٢٩2أسىن املطالب )(، ٩/12(، حبر املذهب )2/١11انظر: التهذيب )( ٢) 
 (.1/118(، التهذيب )1/111انظر: هناية املطلب )( ١) 
 (.8/١٠8( العزيز)2/2١2(، التهذيب)٩/٢88انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.8/١٠8( العزيز)2/2١2(، التهذيب)٩/٢88انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.8/١٠8انظر: العزيز)( 2) 
 (.8/١٠8زيز)(، الع2/٢١1انظر: الوسيات )( 2) 
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وإال  ،سقط النصف اآلخر ائزاً حفعلى هذا إن كان الزوج  ،شطرتي :وقال غريه ،ضهقبأ
 .(1)سقط نصف وأخذ الباقي من الورثة نصيبه 

 .(2)قال الرافعي وهذا أظهر

 القسم الثاين: 

 ،أو إبرث ،أو شراء بغري الصداق ،لكه ابهتابمتما أن إف ،ن متلك الزوجة زوجهاأ
 أو بشراء بعني الصداق.

 ،يف الذمة وأكان   معيناً  ،بغري الصداقأو شراء لكه ابهتاب متأن  :األول الضرب
 :(3)وجهان :وقيل ،فإن كان قبل الدخول فقوالن

 .شطر املهرتي :أحدمها

 .أنه يسقط :وأصحهما

جياب السيد لتقدمه أو إىل القبول لتمام إضاف إىل يومها راجعان إىل أن الفسخ 
 .(4)امللك به

على أنه  األمة فيمن اشرتى زوجته ونصَّ  ،هنا على سقوطه صَّ نَ أنه  :همالأص :وقيل
 ،وجعلهما على قولني ،ج جوابه من كل مسألة إىل األخرىمنهم من خرَّ ف ،يتشطر

 (.5)حصل طريقة اثنية ابلقطع ابلثاينتف قفرَّ قررمها و ومنهم من 

 ا ملك عبداً تيان فيما إذوينبغي أن يكون يف بقاء النصف الوجهان اآل :مراينقال العُ 

                                         
 (.8/١٢٠(، العزيز)8/٩١انظر: هناية املطلب )( ٢) 
 (.8/١٠8انظر: العزيز)( ١) 
 (.١1٢-1/١1٠(، روضة الطالبني )8/١٠1نظر: العزيز )ا (1) 
 (.٢١/1١( هناية املطلب )٩/٢88انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.8/١٠1عزيز)( ال2/2١2(، التهذيب )1/٢٢1(، الوسيات )1٠٩انظر: اللباب )ص: ( 2) 
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منه  وال يرد شيئاً  ،وإن كان بعد الدخول ال يسقط املهر ؟له يف ذمته شيء هل يسقط
 ،هلا يف ذمته دين فقد ملكت عبداً  منه شيئاً  [/أ69]/كن قبضت تإن قبضته وإن مل 

 :وجهان لكهمتد ويف سقوط الدين الذي على العب

ن عليها يف ثملبائع اللو  ،قفعلى هذا هلا مطالبته بعد العت ،أنه ال يسقط :أصحهما
 ،وله عليها الثمن ،فلها عليه املهر ،فإن كان السيد البائع قد ضمن هلا املهر .(1)احلال

 .(2)التقاص أقوال فإن احتدا جنسا وصفة جاءت

ُالضربُالثاين:ُ

مث ماتت فورثت  ،كما لو زوج ابنته من عبده إبذهنا  ،لكه أو بعضه ابإلرثمتن أ
وهلا  ،بعد الدخول سقط ما ورثته من املهر الذي يف ذمة الزوج فإن كان ،بعض زوجها

وإن كان قبله سقط مجيعه عند ابن  ،املطالبة ابلباقي من كسبه من حصة ابقي الورثة
 .(3)وحكم النصف الثاين حكم الكل بعد الدخول ،ونصفه عند غريه ،احلداد

ُالضربُالثالث:

 ليه أنه إذا نكح العبد نكاحاً وتقدم ع ،ه بعني الصداقشرائأن تتملك زوجها ب
وفرعنا على اجلديد أن السيد ال يكون ضامنا للمهر ابلعقد فلو ضمنه  ،صحيحاً 

 .(4)صح

وإن مل يكن   ،مجيعاً  بة العبد من كسبه والسيدِ لفللزوجة مطا ،مث إن كان العبد كسوابً 
عليه بعد وال رجوع لسيده  ،اآلخر ئفإن أداه أحدمها بر  ،مل يطالب إال السيد كسوابً 

                                         
 (.٢٠/١22(، روضة الطالبني )٩/12٢انظر: البيان )( ٢) 
 (8/١٠8(، العزيز)2/١11انظر: التهذيب )( ١) 
 (.8/١٠٩( العزيز )٢١/2٠٩انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (8/١٢٢انظر: العزيز)( 1) 
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طالبهما ابلنصف تو  ،ها الزوج قبل الدخول سقط نصف املهر عنهماقوإن طل. (1)عتقه
إن بقي الزوج  ،فإن كانت قد قبضته ردت نصفه على السيد. (2)الباقي على ما تقدم

 .(3)على ملكه

 :(4)وإن ابعه أو أعتقه فوجهان

حق فيه  وال ،العتق وعلى الزوج يف ،أهنا ترده على سيده الثاين يف البيع :أصحهما
مث طلق بعد  ،ألباكما لو زوج األب ابنه الصغري بصداق من مال   ،لسيده الدافع

 .(5)البلوغ قبل الدخول يعود النصف إليه دون األب

وال فرق بني أن يكون ، قول ابن احلداد ومجاعة أهنا ترده على السيد الدافع :والثاين
فإذا اشرتت زوجها بعني  ،ا عرف ذلكأو من غريه إذ ،السيد أعطاه من كسب العبد

 :فإن كان الصداق يف ذمة السيد فهو على وجهني ،الصداق

أو  [/ب69]/ ،إما أبصل العقد على القدمي ،أن يكون يف ذمة السيد :أحدمها
بعتك زوجك هذا بصداقك عليه الذي  :أبن يقول هلا ،الحق على اجلديد بضمان

 .(6)ا لو طلقها فهو بيع بغري الصداقم، أيلزمين وهو كذا فلتشرتيه منه بذلك

مث يبيع السيد  ،من مال سيده إبذنه ،معينة أن يكون العبد أصدقها عيناً  اثنيهما:و 
 :ما أن يكون قبل الدخول أو بعدهإف ،العبد منها بتلك العني

                                         
 (.1/١1٠( روضة الطالبني )8/١٠٩انظر: العزيز)( ٢) 
( روضة 8/١٠٩العزيز) .(2/181( التهذيب الشافعي )٩/118انظر: احلاوي الكبري )( ١) 

 (.1/١1٠الطالبني )
 (1/١1٠(، روضة الطالبني )8/١٠٩انظر: العزيز)( 1) 
 (.٩/1٩(، احلاوي الكبري )٢1/٢٩٩انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.٩/1٩(، احلاوي الكبري )٢1/٢٩٩انظر: انظر: هناية املطلب )( 2) 
 (.8/١٠٩(، العزيز)٩/8٢ )انظر: احلاوي الكبري( 2) 



 [ 351 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

ُاحلالةُاألوىل:

 :قال هو والفسخ معاً  (1)على أن البيع ابطل لوقوعه له فقد نصبأن يكون ق
سقط يعلى الصحيح أهنا إذا ملكت زوجها قبل الدخول  تفريعاً  ور وهو صحيحاجلمه
وإذا سقط خال  ،وإذا انفسخ سقط املهر ،ه وانفسخ النكاحتلكمتألنه لو صح  ،املهر

 .(2)نفيه فيبطل فيؤدي إثباته إىل  ،البيع عن العوض

ف يف أن بين على اخلالينر فشطيتعنا على أن املهر فر فأما إن  (1)وذلك دور حكمي
سيده  لرياهمن ملك عبدا له دين هل يسقط دينه إن قلنا يسقط بطل البيع يف الكل 

وإن قلنا ال يسقط بطل البيع يف نصف العبد ويف بطالنه يف النصف اآلخر قوال 
 (.4)التفريق

ألن  ؛يصح البيع ويبطل النكاح على كال القولني أن حبث عنديأبو علي  وقال
بل الفسخ بعد حصول امللك حىت ال ينفسخ  عان معاً قال يالبيع وانفساخ النكاح 

ساخ فالنكاح ما داما يف اجمللس على القول أبن اخليار مينع انتقال امللك ويكون أثر االن
 .(5")الرجوع إىل بدل الصداق وحكاه املتويل وجها ومل ينسبه إليه

                                         
يوضح هذه العبارة قول الرافعي: " إذا جرى قبل املسيس، فإن فرعنا على سقوط مجيع املهر، ( ٢)

إذا متلكت زوجها قبل املسيس، وهو الصحيح، مل يصح البيع، ويستمر النكاحم ألنه لو صح، 
العوض، وإذا على البيع  مللكت الزوج وانفسخ النكاح، وإذا انفسخ، سقات املهر، وعرى البيع عن

 (.١٠٩/ 8عن العوض، بطل، فتصحيحه جير إىل بطالنه. العزيز)
 (.١1٢/ 1(، روضة الطالبني )١٠٩/ 8انظر: العزيز)( ١)
 هو: أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه.    الدور دوران: احلكمي، واللفظي والدور احلكمي (1)

/ 1أ الدور فيه من لفظة أييت هبا الشخم. انظر: أسىن املطالب )والدور اللفظي هو: ما ينش
 (.١2٩/ 1(، حاشية البجريمي )228/ ١(، بداية احملتاج )٢1
 (.١1٠/ 1(، روضة الطالبني )١٢٠/ 8(، العزيز)21٢/ 2انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.١1٢/١1١/ 1(، روضة الطالبني )١٢٠/ 8انظر: العزيز)( 2)
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  الثانية: احلالة

ى أن الدين الذي على العبد هل بين علنفقد تقرر املهر في ،أن يكون بعد الدخول
 :(2)يسقط فوجهان :إن قلنا( 1)وفيه وجهان تقدما ؟يسقط إذا ملكه ربه

  .أنه ال يصح للدور كما يف احلالة األوىل :أحدمها

وإن  ،وقد استوفت صداقها ،أنه يصح فينفسخ النكاح وعليه األكثرون :أظهرمهاو 
 مستوفية للمهر املستقر ريصت انفسخ النكاحإذا و  ،يصح الشراء ،سقطيال  :قلنا

وال هلا على العبد ومجيع ما تقدم  ،لواحد من املتبايعني على اآلخر شيءوال  ،ابلدخول
 .(3)يف الفصل فيما إذا اشرتت احلرة زوجها

أو كانت مأذونة يف التجارة  ،زوجها إبذن سيدها [/أ71]/أما إذا اشرتت أمة 
قبل  ،الصداق أو بغريهبعني سواء كان  ،ويستمر النكاح مطلقا ،هلا فيصح هفاشرتت

وال رجوع  ،برئ السيد والعبد أيضاً  ،الدخول أو بعده لكن إذا اشرتته بعني الصداق
 (4).لسيده عليه

ففي سقوط الصداق عن العبد اخلالف املتقدم يف سقوط  ،وإن اشرتته بغري الصداق
 ،لبائع عن ضمان الصداقالسيد ا أيسقط برَّ  :إن قلنا ،الدين على العبد بشراء ربه له

  (5).ن حبكم الشراءثمعليه ال بقىوي

                                         
 (.2٠1/ ٩( حبر املذهب )2١1/ ٩الكبري ) انظر: احلاوي( ٢)
 (.١1١/ 1(، روضة الطالبني )١٢٠/ 8انظر: العزيز)( ١)
فلو اشرتت احلرة زوجها ابلصداق، انفسخ النكاح، ألنه ال يتصور أن يكون زوجها مملوكهام ( 1)

 (.1٢/ ٢١ألن الزوجية وامللك يتنافيان. انظر: هناية املطلب )
(، أسىن املطالب ١1١/ 1(، روضة الطالبني )١٢٠/ 8(، العزيز)211/ 2انظر: التهذيب )( 1)
(1 /٢٩2.) 
 (.١1١/ 1(، روضة الطالبني )١٢٠/ 8انظر: العزيز)( 2)
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فإن  ،وللبائع عليه الثمن ،ألمة على ابئع العبد الصداقا فلسيد ،ال يسقط :إن قلناو 
. (1)ت ذمة العبد عن الصداقئوإذا تقاصا بر  ،التقاص ءت أقوالجا ،اتفقا جنسا وصفة

ويصح على القدمي فينفسخ  وإن اشرتته لنفسها إبذن سيدها مل يصح على اجلديد
واعلم أنه ملا جرى ذكر النكاح ويسقط املهر كما تقدم يف شراء العبد زوجته ابإلذن 

  .ذكر األصحاب هنا مسائل منه استطراداً  ،يف هذه املسألة الدور احلكمي

 ،الدور منهمانشأ  يتمانعان يني شرعينيوالدور احلكمي أن يوجب شيء حكم
 لفظ الالفظ كما يف مسألة الطالق منالدور  نشأهو أن يفظي و لويقابله الدور ال

 .(2)رجييةسال

ُاملسألةُاألوىل:

فإن مل خترج من  ،وتزوجها بصداق مسمى نظر ،إذا أعتق رجل أمته يف مرض موته
 .(3)الثلث مل يصح النكاح

ط ما بقسفلها مهر املثل  ،شبهة ءوإن دخل هبا فهو وط ،فإن مل يدخل هبا فال مهر
فيوجب نقصان ما  ،ألن ما يلزمه من املهر دين يلحق الرتكة ؛ويقع يف الدور عتق منها

زاد ما  منه هما يلزمنقص وإذا  ،ما يلزمه من املهر نقصعتق وإذا نقص ما عتق 

                                         
 (.١1١/ 1(، روضة الطالبني )١٢٠/ 8انظر: العزيز)( ٢)
 وهي الدورية املنسوبة البن سريج وصورشا: ما إذا قال لزوجته: إذا، أو إن أو مهما، أو مىت( ١)

 طلقتك، فأنت طالق قبله ثالاثً مث طلقها فثالثة أوجه:
أحدها: ال يقع عليها طالق أصاًل، وهو احملكى عن ابن سريج وبه اشتهرت املسألة، وبه قال أكثر 

. واثنان من املعلق األصحاب. والثاين: يقع املنجز فقات، والثالث: يقع ثالث تطليقات املنجزة
 (.1١1/ 1)، مغين احملتاج (٢2١/ 8)طالبني (، روضة ال٢١1/ ١)انظر: املهذب 

(، حتفة 82/ ٩(، حبر املذهب )١11/ 1( روضة الطالبني )88/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1)
 (.1٠2/ 8احملتاج )
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 .(1)يعتق

 ؛وهلا ابملهر نصف شيء ،عتق منها شيء ،فإذا كانت قيمتها مائة واملهر خسني
 فبعد اخلرب جارية ،عدل شيئنييشيء  نصفو  اً ألنه نصف القيمة تبقى جارية إال شيئ

وتبطل  ،فالشيء سبعا اجلارية فينفذ العتق يف سبعيها ئ،شي ونصفتعدل ثالثة أشياء 
يبقى للورثة أربعة أسباعها  ،نيعَ بْـ الس  فينصرف سبع منها إىل مهر  ،يف خسة أسباعها

من  [/ب71]/هلا  اإن رضيت بدال عمَّ  ،بع املصروف إىل املهرضعف ما عتق مث الس  
بعها يف ت بيع سُ بوإن أ ،ألولاويعتق عليها حني ملكته ال ابإلعتاق  ،املهر فذاك

وله مائتان  ،وإن خرجت من الثلث فإن كانت قدره كما إذا كانت قيمتها مائة ،مهرها
  .(2)فإن جرى الدخول ،غريها فالنكاح صحيح

وال أويصح النكاح  ،كلها  تقتعيتخري بني أن يعفو عن املهر ف علي:قال الشيخ أبو 
 .(3)وأن النكاح فاسد فلها مهر ما عتق منها ،يقف عنه فتبني أن مجيعها مل يعتق

عتق منها شيء وهلا ابملهر نصف شيء يبقى للورثة  :وطريق استخراجه أن يقال
 ثالمثائة تعدل ثالثة أشياء ربعد اجلبعدل شيئني فيونصف شيء  ،شياءثالمثائة لأل

غلب االسم يو  ،هما أسداساقسطيوسدس شيء ، ئة تعدل شيئاونصف شيء فما
  (.4)وقد عتق ستة أسباعها ،فالشيء ستة واملائة سبعة فالشيء ستة أسباع اجلارية

 فال خيرج ،على امليت ألنه لو ثبت لكان ديناً  ،وإن مل جير دخول مل يكن هلا مهر

                                         
/ 1( أسىن املطالب )١81/ 2( روضة الطالبني )١1٢/ 1( العزيز)١٠2/ 2انظر: الوسيات )( ٢)

٢٩2.) 
/ 1(، النجم الوهاج )١81/ 2(، روضة الطالبني )١1٢/ 1زيز)الع ،(١٢8/ 8انظر: البيان )( ١)

١88.) 
 (.١81/ 2(، روضة الطالبني )١1٢/ 1انظر: العزيز)( 1)
 (.١81/ 2(، روضة الطالبني )١1٢/ 1انظر: العزيز)( 1)



 [ 355 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

ته يؤدي إىل نفيه اثبإا ذً فإ ،بطل املهريوحينئذ يفسد النكاح و  ،ق بعضهاري من الثلث ف
 ،ألن عتقها وصية ،دخول أم ال ىسواء جر  ،سقط مث هذه الزوجة ال ترث ابلزوجيةيف

 .(1)طل املرياثبوالوصية واملرياث ال جيتمعان في

 ،ثبت هلا املهر ،فإن خرجت هي واملهر من الثلث ،وإن كانت األمة دون الثلث
 .(2)ولغريه تزوجيها يف مرض املوتيف أنه جيوز له  ،فرع على الصحيحموهذا كله 

ُ مقداره من ماله  وأوقبض صداقها وأتلفه  ،إذا زوج أمته من عبد غريهالثانية:
فإن   ،أو أوصى بعتقها فعتقت وهي ثلث ماله ،فاق أو غريه مث أعتقها يف مرض موتهنإب

ُ(.3)ألن إثباته هلا يؤدي إىل سقوطه ،كان قبل الدخول فال خيار هلا

كما لو كان له مائة درهم   ،و كان الصداق وهو واألمة ثلثا مالهوكذا احلكم ل
 وأ ،ومات عن ذلك ولو خرجت من الثلث دون الصداق ،وقيمتها مائة وزوجها مبائة

 . (4)فرض العتق بعد الدخول واستقر املهر فلها اخليار

 عسرا فالمفإن كان الوارث  ،بعد موته وارثهإلعتاق من الكن وجد  املسألةُحباهلا
وإذا كان  ،فيصري عليها دين ،لزم وفاء املهر من الرتكة فسختألهنا لو  ،خيار هلا أيضا

، ارفال خي ذوإذا مل ينف(5)إعتاق الوارث املعرب على الصحيح [/أ71]/ ذعليها دين مل ينف
دين خالف تقدم إذا كان على مورثه ففي نفوذ الوارث املوسر  را،وسموإن كان الوارث 

م غر فإن فسخت  ،عتقت وهلا اخليار (6)يف احلال وهو األظهر ذينف :لنافإن ق ،يف الرهن
                                         

 (.١11/ 1(، روضة الطالبني )١٢٩/ 8انظر: البيان )( ٢)
 (.٢٩1/ 1(، أسىن املطالب )١11/ 1(، روضة الطالبني )١٢١/ 8انظر: العزيز)( ١)
(، أسىن املطالب ١11/ 1(، روضة الطالبني )١٢١/ 8(، العزيز)2/١٠2انظر: الوسيات )( 1)
(1 /٢٩1.) 
 (.١٢١/ 8(، العزيز )١٠2/ 2(، الوسيات )١22/ ١انظر: املهذب )( 1)
 (.١11/ 1روضة الطالبني )،(١٢١/ 8انظر: العزيز)( 2)
 (.١11/ 1الطالبني ) روضة،(١٢١/ 8انظر: العزيز)( 2)
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وله  ،كما لو مات وعليه دين  األمة مهرد أقل األمرين من الصداق و بالوارث لسيد الع
 ،ولو كان على امليت دين ،يلزمه األقل من الدين وقيمته ،فأعتقه وارثه املوسر ،عبد

 .(1)ا الغرماء وسيد العبدتضارب فيهيفالقيمة اليت يغرمها الوارث 

مث  ،فأعتقهما األخ ،هو وارثه يف الظاهر وعبدين لو مات رجل وخلف أخاً الثالثة:ُ
أو ادعى رجل أنه ابنه فشهد العتيقان  ،ادعت امرأة أهنا زوجة امليت وهذا ابنها منه

وبطل  ،إذ لو ورث حلجب األخ ،وال يرث االبن( 2)زوجيتها ونسب االبن تثبت ،بذلك
ُ.(3)قه وشهادهتما وإذا بطلت بطل النسب فيؤدي إثبات املرياث إىل نفيهإعتا

اإلرث وتعذر ثبت ألنه لو ثبت  ،ثبت النسبيوال  ،أن الشهادة ال تقبل :وفيه وجه
أو شهدا أبنه  ،أو رق أحدمها ،هماقَّ رِ  هثبوته وكذا لو شهدا أبن عليه دين يقتضي إثبات

 .(4)ورغصبهما ال يثبت الدين وال الغصب للد

ثبت نسبها دون اإلرث  يوم اإلعتاق راً سفإن كان األخ مع ،بنتا لهولو شهدا أبن 
 سرايةتعجل الت :وإن كان موسرا فإن قلنا ،ألن يف توريثها رد عتق األخ يف بعض العبدين

   (5)ويعتقان فيكوانن حرين يوم الشهادة ،ألنه ال تشرتى عليه بنفس اإلعتاق ورثت

وحكم  ،مع شهادهتما وكذا على قول الوقفستأداء القيمة فال  إذا وقفناه علىأما 
 .(6)إىل إعسار األخ ويساره هاتوريثنظر يف ي ،لزوجة حكم البنتا

مث مات  ،يلوك فأوصى له سيده به ومات املوصلو كان لرجل ابن ممُالرابعة:

                                         
 (.١11/ 1روضة الطالبني )،(١٢١/١٢1/ 8انظر: العزيز)( ٢)
 (.2/22١(، روضة الطالبني )8/١٢1يثبت النسب على الصحيح. انظر: العزيز)( ١)
 (.١٠2/ 2(، الوسيات )11/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.١٢1/ 8وهو قول مرجوح. انظر: العزيز )( 1)
 (.١٢1/ 8(، العزيز)١٠2/ 2(، الوسيات )11/ ٢١لب )انظر: هناية املط( 2)
 (.١٢1/ 8(، العزيز)١٠2/ 2(، الوسيات )11/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 2)
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على  الوصية عتق االبن هخو ل أبفق، (2( )1) أخوهل قبول الوصية وورثه باملوصى له ق
الصحيح وال يرث ألنه لو ورث حلجب األخ وبطل قبوله فلم يعتق فيلزم من توريثه 

وفيه وجه اختاره مجاعة أنه ال يعتق وقد تقدمت املسألة يف الوصااي ولو كان  (3)عدمه
ُ:(4)القابل للوصية ابنا آخر فوجهان [/ب71]/وارث املوصى له 

 .يرث :واثنيهما. أنه ال يرث :أصحهما

 .(5)وهذا إمنا أييت تفريعا على حصول امللك ابملوت أو أنه موقوف :مامقال اإل

 ،تقدم يف الوصااي أن املريض مرض املوت لو اشرتى من يعتق عليه كأبيهُاخلامسة:
ألن يف توريثه  ؛وال يرث على الصحيح ،ويعتق من الثلث ،صح الشراء على املذهب

 ،يعتق عليه بغري عوض كاهلبة واإلرث ولو ملك املريض من. (6)اجتماع الوصية واملرياث
بنيان على أنه يعتق من الثلث أو من رأس املال ومها مبنيان نمنه وجهان ي هففي ملك

ُ.(7)على أن يف الشراء يعترب خروج القيمة من الثلث أو خروج الثمن وفيه مزيد كالم

قان مث شهد املعت ،حكم احلاكم بعتقهمافلو شهد شاهدان بعتق عبدين السادسة:ُ
                                         

صورة املسألة أن كملك عبداً، وقبل أن كموت يوصي هبذا العبد ألبيه، مث كموت املوصى له بعد ( ٢)
ق القبول للوصيةم فإذا قبل الوصية، عتق موت املوصي وقبل القبول، وخيلِّف أخاه واراثً له، فريث ح

العبد املوصى به للقرابة، ولكنه ال يرث أابهم ألنه لو ورثه حلجب األخ، وإذا حجب األخ، مل يصح 
قبوله الوصية، وإذا مل تقبل الوصية، يظل رقيقاً، وإذا ظل رقيقاً، ال  جب األخ وتدور املسألة. 

 إىل املوصى له مبوت املوصي(.  )على القول ابنتقال امللك يف املوصى به
 (.11/ ٢١انظر: على هامش هناية املطلب )

 (.١٢1/ 8( العزيز )١٠2/ 2(، الوسيات )12/ ٢١انظر: هناية املطلب )( ١)
 (.١٢1/ 8( العزيز )١٠2/ 2لوسيات )انظر: ا( 1)
 (.١12/ 1(، روضة الطالبني )١٢1/ 8انظر: العزيز)( 1)
 (.١11/ 1ة الطالبني )(، روض٢1٢/ 1انظر: العزيز)( 2)
 (.١11/ 1(، روضة الطالبني )٢1٢/ 1انظر: العزيز)( 2)
 (.١12/ 1(، روضة الطالبني )١٢1/ 8(، العزيز)182/ ٢1انظر: البيان )( 1)
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حد أوكذا لو شهد  ،ابلعتق هتمان مل يقبل ملا يلزم من قبوهلا رد شهاديجبرح الشاهد
ُ.(1)ا مل تقبل شهادتهجبرحهمالعبدين مع آخر 

ومها ثلث ماله أو أوصى بعتقهما فعتقا  ،لو أعتق عبدين يف مرض موتهالسابعة:ُ
بل شهادهتما ألهنا لو املعتقان على امليت بوصية أو بدين أو زكاة مل تق فشهد ،بعد موته

 :ال يقبل وقال :ولو شهد عليه أنه نكح امرأة بصداق قال بعضهم ،عتققبلت أبطلت ال
ُ.(2)حيتمل أن يقال يقبل يف النكاح دون املهر األستاذ أبو إسحاق

 .(3)لو أعتق عبدين فشهدا عليه أبنه كان حمجورا عليه ابلسفه مل يقبل الثامنة:

فأنكر ونكل  ،وارثه يف الظاهر أخوهو  ،فالن وقد مات لو ادعى أنه ابنالتاسعة:ُ
وهو جواب على  :قال الرافعي (1) األستاذ هثبت النسب دون اإلرث قال يوحلف املدع

ُ.(6)فإن جعلناها كالبينة ثبت اإلرث أيضا (5)أن اليمني املردودة كاإلقرار

ُ

ى امليت األول بدين عل اه مث مات ووراثه فأقر عبدين يعتقان علي ورثلو العاشرة:ُ
ُ.(7)يستغرق تركته مل يثبت إبقرارمها

فادعت أنه وطئها بعد  ،لو أعتق أمة يف مرض موته هي ثلث مالهاحلاديةُعشرة:ُ

                                         
 (.122/ 2(، التهذيب )١٢2/ ٢1انظر: البيان )( ٢)
 (.11٠/ ١٠(، اجملموع )182/ ٢1(، البيان )182/ 1انظر: املهذب )( ١)
 (.١12/ 1( روضة الطالبني )١٢1/ 8ر: العزيز)انظ( 1)
 هو أبو إسحاق االسفراييين. (1)
مغين احملتاج ل. انظر: اإلقرار: وهو االعرتاذ بثبوت حق للغري على نفس املقر ولو يف املستقب( 2)
(١/١18.) 
 (.1٩2/ ٢١( العزيز)221/ ٢2انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.١12/ 1لبني )( روضة الطا١٢1/ 8انظر: العزيز)( 1)
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ُ.(1)أو أنه استأجرها وعليه أجرهتا مل تسمع دعواها ةشبهبذلك 

ُ مث شهدا ابلفرقة قبل املوت  ،عتقهماأمن زوجته عبدين ف ورثلو الثانيةُعشرة:
ُ.(2)قبل شهادهتماتمل  ةرد أو [/أ72]/بطالق 

وأعتقهما فشهدا  ،واشرتى عبدين ،لو كان يف يد عبده مال فأخذهالثالثةُعشرة:ُ
ُ.(3)عليه أبنه كان أعتقه قبل ذلك مل يقبل

ُ ُعشرة: لعتيق ا وويل ،فأعتق األخ العبد ،لو مات وخلف أخاه وعبداالرابعة
شاهدين مل يقبل هذا احلاكم شهادهتما قاله  وأقام ،فادعى جمهول أنه ابن امليت ،القضاء

ُ.(4)ألستاذا

 .(5)ت النسب دون املرياثيثبشهادهتما و بكم حيجيوز أن يقال  :وقال الرافعي

ُ:اخلامسةُعشرة

وادعى  ،لو ورث عبدا من مورثه املقتول فأعتقه وويل العتيق أيضا فحضر إليه الوارث
ن مل حيكم هذا احلاكم يأقام عليه شاهدو  ،قتلته وهو مرتد :فقال ،على القاتل القصاص

 .(6)دهتماابشه

ُ:السادسةُعشرة

وشهدا له بذلك مل يقبل  ،صبهما منهغلو أعتق عبدين فادعى إنسان أنه كان 

                                         
 (١88/ 1( النجم الوهاج )١12/ 1( روضة الطالبني )١٢1/ 8انظر: العزيز )( ٢)
 (.١11/ 1( روضة الطالبني)١٢1/ 8انظر: العزيز)( ١)
 (.٢٩1/ 1(، أسىن املطالب )212/ 1انظر: البيان )( 1)
 (.182/ ٢1(، البيان )٢1١/ 1انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.122/ 2انظر: العزيز)( 2)
 (.١11/ 1(، روضة الطالبني )١٢2/ 8انظر: العزيز)( 2)
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 .(1)شهادهتما

ُ:السابعةُعشرة

 ،مث أقر يف مرض موته أبنه كان قد أعتقه يف صحته صح العتق ،ملك رجل أخاه
 .(2)وارث ورث وإال فاللل اإلقراروأما اإلرث فإن صححنا 

وجب أشياء متنافرة ال يذلك احلكم ، حكما شيئاً واعلم أن الدور احلكمي يوجب 
فال بد من إبطاله بقطع بعضها  ،يلزم من وجود آخرها نفي أوهلا ،ميكن اجتماعها

حبسب  ،واترة من آخره ،واترة من وسطه ،اترة يقطع يف أوله :ولقطعه ثالث مسالك
 .(3)دفعوقربه إىل ال ،وضعف بعضها ،م وبعده عن الضعفقوة بعض األحكا

: قطعه من أوله شراء الزوجة احلرة زوجها قبل الدخول بصداقها الذي يف ذمة مثال
قل بصحة البيع وال نفلم  ،طهوسفإان أبطلنا البيع قطعا للدور من أوله ال من  ،سيده

قط الصداق ألن البيع وال يس ،فسخ النكاحينقول نوال من آخره أبن  ،بصحة النكاح
كذا سقوط الصداق ابالنفساخ وما   ،وحصول االنفساخ مبلك الزوج قهري تياريخا

وما يثبت قهرا أقوى مما يثبت  ،اترة يصح واترة يفسد ،خيتاره اإلنسان من التصرفات
 .(4)ابلدفع ه فكان البيع أوىلسبباختيارا فيبعد دفعه بعد حصول 

أمته املزوجة  [/ب72]/إذا أعتق  :لثانية املتقدمةاملسألة ا : قطعه من الوسطمثال
قول ال حيصل نفإان مل نقطع الدور من األول أبن  ،بعبد يف مرضه وقد أتلف صداقها

لكن قطعناه من وسطه  ،قول ال يريد املهر حىت ال يعتق الرتكةنأبن  آخرهالعتق وال من 
أوىل ابلدفع من  خليارفا ،ال يثبت اخليار لقوة سقوط املهر عند حصول الفسخ :وقلنا

                                         
 (.182/ ٢1(، البيان )١1٠انظر: التنبية )ص: ( ٢)
 (.١2١/ 1(، التهذيب )181/ 1انظر: املهذب )( ١)
 (.٢1/ 1انظر: أسىن املطالب )( 1)
 يف )ز(: شرطه.( 1)



 [ 361 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

يف املسألة  وكذا (1)واخليار يسقط ابإلسقاط وابلتقصري  ،هثبوتالعتق ألنه ال يسقط بعد 
ال يقبل  :قولنمل يقطع فيها الدور من أوله أبن وهي إعتاق األخ العبدين  :الثالثة

بل من وسطه وهو  ،حيرم األخ وال يبطل إعتاقه :قولنره أبن آخوال من  ،شهادهتما
ويتأخر  ،املرياث ألنه أضعف وكثري ما يوجد النسب نوثبوت النسب دو  ،قبول الشهادة

 .(2)عنه اإلرث

فإان مل نقطع  ،قطعه من آخره املسألة األوىل إذا أعتق أمته يف مرضه مث تزوجها مثالو 
ال يصح العتق وال  :وال من وسطه أبن نقول ،ال حيصل العتق :قولنالدور من أوله أبن 

ألن العتق  ؛ال مهر هلا :أبن قلنا ،ال يصح النكاح لكن من آخره :قولنأبن  ،من وسطه
، عنه يف املفوضة يتخلفقوي ال يدفع والنكاح أقوى من املهر املسمى فيه فإنه قد 

وحظر املال أقل من حظر النكاح  ،ج أمته من عبده واملهر ال يثبت من غري نكاحيوتزو 
 (3).فكان أوىل ابلرفع

رد بوال من أوله  ،الرابعة فإان مل نقطع الدور من وسطه أبن يرد العتقوكذا املسألة 
مهما انفسخ نكاحي فأنت طالق قبله ثالاث وإذا  :ومنه أيضا ما لو قاله لزوجته ،الشراء

ال  :أبن يقول ،جرى سبب الفسخ من شراء أو رضاع أو ردة فال يقطع الدور من أصله
ال يقع الطالق املعلق وهو أوىل ابإلبطال  :ويقول ،ينفسخ النكاح بل يقطعه من آخره

 .(4)لكن هذه الصورة من ابب الدور اللفظي ،ن الطالق اختياري واالنفساخ قهريأل

ُ

ُ

                                         
 (.١18/ 1(، روضة الطالبني )١٢2/ 8انظر: العزيز)( ٢)
 املصادر السابقة. انظر: ( ١)
 انظر: املصادر السابقة. ( 1)
 (.٢1/ 1انظر: أسىن املطالب )( 1)
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  فرع:

ينبنيان على أنه هل ميلك  (1)كه سيده جارية فيه قوالنإذا ملَّ  يف جواز التسري للعبد
السيد فيه فإن استولدها   أذن نوإ ،أنه ال ميلك ال جيوز :فعلى اجلديد ، (2)ابلتمليك

  (3).كان الولد للسيد

  :أنه ميلك فيه ثالثة أوجه :وعلى القدمي

 .( 4)دوإال فال فإن وطئ مل حي ،أنه إن أذن له جاز :أظهرها [/أ73]/

 .أنه جيوز بغري إذنه :واثلثها (5).جيوز ولو أذن لهال  :اواثنيه

 يعتق عليه وال تصري أم ولد ن اللك ،وعلى األوجه كلها لو استولدها فالولد ملكه
  .(6)اإلمام هعتق عليه لو عتق وملكها قالت

لكن لو رجع السيد فيها جاز للسيد  ،تصري أم ولد وحيرم عليه بيعها :وقال املاوردي
وهذا ينبغي أن خيرج على اخلالف .(8)قال الرافعي: وإذا عتق عتق معه الولد .(7)بيعها

                                         
فيه قوالن: القول اجلديد ال جيوز للعبد التسريم ألنه ال كملك، فإن ملكه سيده جارية. القول ( ٢)

 (.١1٩/ 1القدمي جيوز له التسري إبذن سيده ال إبذن غريه. انظر: روضة الطالبني )
 هل املذهب على القولني: اختلف أ( ١)

 القول األول: إن العبد كملك ابلتمليكم وامللمك التام فيه خُيرُجه عن رتبة املالكني.
القول الثاين: إنه ال كملك ابلتمليك أنه كملُك كما كملك حق النكاِح ابلنكاح. انظر: هناية املطلب 

 (.121/ 1( التهذيب )111/ 1يف دراية املذهب )
 (.١1٩/ 1(، روضة الطالبني )11٠/ ٢٢ي الكبري )انظر: احلاو ( 1)
 (.١٢2/ 8(، العزيز)11٠/ ٢٢انظر: احلاوي الكبري )( 1)
 (.١٢2/ 8(، العزيز)11٠/ ٢٢انظر: احلاوي الكبري )( 2)
 (2١١/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.11٢/ ٢٢انظر: احلاوي الكبري )( 1)
 (.١٢2/ 8انظر: العزيز)( 8)
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وهو  :أحدمها :مث أعتقه هل يعود املال إليه وفيه وجهانك السيد عبده ماال فيما إذا ملَّ 
ويعتق  ،وبه أجاب القاضي نعم، ومقتضى هذا أن ال يعتق :والثاين .جواب املاوردي ال

وأما املبعض إذا اشرتى جارية مبا اكتسبه بنصفه  .كالقن  بصفةواملعلق عتقه  األب واملدبر
تفريعا على اجلواز : والثاين .ملذهب املنعا: (1)ويف جواز وطئها قوالن ،احلر فإنه ميلكها

  .فإذا أذن له فيه جاز ،، أن العبد ميلك بتمليك سيدهالقدمي

فيحصل يف  ،يف توقفه على إذنه ومال إىل جوازه بغري إذنه وتوقف ابن الصباغ
 .(2)واملنع دونه ،واجلواز إبذن سيده ،واملنع ،اجلواز :راءآاملسألة ثالثة 

هي أم ولد له " :قال الشافعي .وإن أتت بولد ،فوطئ مل جيب شيءابملنع  :وحيث قلنا
 :فإن قلنا ؟ورثياملسألة تنبين على أنه إذا مات هل  (4):وقال املتويل .(3)"إذا عتق

يصرف ماله  :وإن قلنا ،باح له الوطءيفال  ،يصرف ماله إىل سيده أو إىل سيده وورثته
 .(5)إىل ورثته أو إىل بيت املال أبيح له الوطء

وأما املكاتب فليس له التسري بغري  على إذن سيده وجهان هوعلى هذا ففي توقف
ينبنيان على اخلالف يف تربعاته إبذنه كذا قاله الرافعي وهو  إذن سيده وإبذنه وجهان

                                         
 (١1٩/ 1( روضة الطالبني )١٢2/ 8)انظر: العزيز( ٢)
 (١1٩/ 1( روضة الطالبني )١٢2/ 8انظر: العزيز)( ١)
 (.11/ 2انظر: األم )( 1)
  ،املتويل، من أصحاب القاضي حسني هو أبو سعد عبدالر ن بن مأمون بن علي األبيوردي( 1)

ل، ذكيا مناظرا، أحد أصحاب الوجوه يف املذهب، من مصنفاته: كان رأسا يف الفقه واألصو 
مات يف شوال سنة  ،صنف كتاب يف أصول الدين وكتااًب يف اخلالذ وخمتصرا يف الفرائض

(، ١2٢(، طبقات الشافعيـــــة لألسنوي )ص ١1٩-٢18/ ٢)طبقات الفقهاء  :انظر .هـ(118)
-2/٢٠2)، طبقات الشافعية الكربى (١18- ١11/ ٢)طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

 (. ٢/ ٢)(، كشف الظنون ٢٠1
 (.18١/ 1(، حبر املذهب )28/ 2انظر: احلاوي الكبري )( 2)
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  .(1)ظاهر على القدمي

إذا قلنا  :ي واملهذب قاالو ألن صاحبا احلا ،وأما على اجلديد فيظهر املنع مطلقاً 
 ،سابهكأفيملك املكاتب  ،ميلك بتمليك سيده :املكاتب وإن قلنا ذافكال ميلك  العبد

 .(2)وهذا يقتضي أنه كالقن

ُفرعُاثن:ُ

  .(3)هكما لو ملك الرجل أم  ،احلرة إذا ملكت عبدا ليس هلا أن تستمتع به

ُاًُلنكاحُوالتنازعُفيهُمعابالفصلُالسادسُيفُالدعوىُ
فإن كان من الرجل  ،ن الرجل أو املرأةما أن يكون مإوالدعوى به  [/ب73]/

 .(4)مسعت ويتوجه على املرأة

الصحيح أن إقرارها ابلنكاح مقبول إال أن ف ،وإن كان العاقد الويل على اجلديد
 إن ادعت معه شيئاً . و (5)وإن ادعته  خالف مع الدعوى عليها بالفتس ،يكون له بينة

 :(6)انهشيئا من احلقوق فوجوإن مل تدع معها  ،من حقوق الزوجية مسعت قطعاً 

 .(7)على الصحيح كر مل يكن إنكاره طالقاً أنإن مسعناها فمع فأهنا تس: أرجحهما

                                         
 (.٢1٢/ ٢٠( كفاية النبيه )١11/ 1( روضة الطالبني )١١/ 8انظر: العزيز)( ٢)
 (.111/ ١(، املهذب )٢28/ ٢8انظر: احلاوي الكبري )( ١)
 (.182/ 8انظر: التهذيب )( 1)
 (1٢١/ ٢1(، احلاوي الكبري )١٢2/ 8انظر: العزيز )( 1)
 (1٠1/ 1(، الوسيات )١٢1/ 8انظر: العزيز)( 2)
 (1٠1/ 1(، الوسيات )١٢1/ 8انظر: العزيز)( 2)
قال الغزايل: "فإن قلنا تسمع فهل تبطل مبجرد إنكار الزوج فيه وجهان مأخذحا أن اإلنكار ( 1)

نه لو قال غلطت يف اإلنكار هل تسلم الزوجة إليه فيه خالذ وقال هل هو طالق ويتبني أثره يف أ
القفال تسلم إليه كما لو ادعت انقضاء العدة قبل الرجعة مث قالت غلطت إذ ال خالذ أنه تسمع 
= 
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فيقيم  ،عله طالقا فإنكاره كسكوتهجنوإن مل  ،سقطت دعواها عله طالقاً جنفإن مل 
وليس هلا أن تتزوج إىل أن يطلقها أو  ،فإن مل يقمها حلف ال شيء عليه ،البينة عليه

فلو رجع  ،إن كان معسرا وإن كان موسرا فوجهان (1)وهلا الفسخ ،وتنقضي عدهتاميوت 
 .(2)ذلك كله يف الدعاوى سيأيتإليه و ل رجوعه وسلمت بِ عن اإلنكار قُ 

ُ:عُوفُر

وادعت أهنا زوجة عمرو وأقامت  ،له وأقام بينة عليها زوجية امرأة زيد ادعىاألول: 
قبل تبينة الرجل أوىل وال  :قال ابن احلدادسواء تقدمت دعواه أو دعواها  ،عليه بينة

 .بينتها

وال فرق بني أن يقيم كل منهما بينة مبطلق الزوجية أو ابتداء العقد  ،وفرقها األكثرون
 .(3)سنداه إىل وقت معنيأو 

 :وقال الشيخ أبو علي ،ويقدم أسبقهما اترخيا ،فإن أسنداه إىل وقتني فال تعارض
فإن أنكر فال نكاح فيعمل ببينة  ،من ادعت زوجيته حيتمل أن يقال ينظر يف جواب"

 .(4)صري كسائر صور التعارض فيتساقطانيوإن سكت فهما بينتان متعارضتان فالرجل 

ويف مساع الدعوى اجملردة  ،ومل يتعرضوا لدعواها حقا من حقوق الزوجية :قال الرافعي
 .(5)إلنكارفإن مسعت فأنكر الزوج فإمنا يفرض إقامة البينة مع ا ،اخلالف

                                                                                                                                                = 
وإن كان هلا حظ يف النكاح وهو جار يف كل من أنكر لنفسه حقا مث عاد وادعاه. الوسيات يف 

 (.1٠1/ 1املذهب )
 (.١11/ 1( روضة الطالبني )٢21/ ٢1لعزيز )انظر: ا( ٢)
 (.١١2/ 8( روضة الطالبني )٢٩١/ ٩انظر: العزيز )( ١)
 (.١٠8/ 2(، الوسيات )2١٠/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.18٠/ ٢1(، البيان )٢11/ ٢٩انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.١٢1/ 8انظر: العزيز)( 2)
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خر أهنا زوجته فالصحيح أن الدعوى عليها ال على آ: امرأة حتت رجل ادعى الثاين
 .(1)الرجل

 من هي حتته واحلكم كما لو أقام كل   ةقدم بينتأقام كل منهما بينة بتزوجيها مل ولو 
البينتان مطلقتني أو مؤرختني بتاريخ  [/أ74]/فإن كانت  ،فينظر ابينة بنكاح خلية ظاهر 

 .(2)القرعة احد تعارضتا وال جييء قول القسمة وو 

خبالف التعارض يف األمالك فإن  ،بتارخيني خمتلفني قدمت أسبقهما اترخيا تاخفإن أرَّ 
 .(3)يف التقدمي ابلسبق قولني

وإن أقرت  ،ىلوْ أَ  وىلولو أقام أحدمها بينة ابلنكاح واآلخر بينة على إقرارها به فاألُ 
ها من شخص وادعى كل منهما سبق ام فيما إذا زوجها وليّ ألحدمها فاحلكم كما تقد

 .(4)نكاحه وأقرت به

زوجة منهما ابنتيه بعينها من رجل مث تنازعت االبنتان يف امل إحدىإذا زوج  الثالث:
 فلها حالتان: 

فالزوج يعني واحدة  ،لست املزوجة وصاحبيت املزوجة :أن تقول كل منهما األوىل:
نة بيمينها يف نفي والقول قول املعيَّ  ،فال خصومة له مع األخرى فإذا عني واحدة ،منهما

 .(5)الزوجية

أنه ال  :فيه وجه  (2)[أن يكون]وينبغي  ،نكاحها ثبتفإن مل حتلف حلف الزوج و 

                                         
 (.٢2/ ٢١(، روضة الطالبني )٢21/ ٢1(، العزيز)1١٩/ 8انظر: التهذيب )( ٢)
 (.٢2/ ٢١(، روضة الطالبني )٢28/ ٢1(، العزيز )1١٩/ 8انظر: التهذيب )( ١)
 (.٢2/ ٢١(، روضة الطالبني )٢28/ ٢1(، العزيز)1١٩/ 8انظر: التهذيب )( 1)
 (.٢1/ ٢١(، روضة الطالبني )٢28/ ٢1(، العزيز)1١٩/ 8انظر: التهذيب )( 1)
 (١٢1/ 8(، العزيز)١٠8/ 2(، الوسيات )2٢٠/ ٢١املطلب )انظر: هناية ( 2)
 زايدة من)ز(. (2)
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عل هذه من جتأن إقرار املرأة ال يقبل إال أن و  ،يثبت بناء على أن ميني الرد كاإلقرار
وليس  :قال اإلمام .أن القول قوله بيمينه :وفيه وجه .املسائل اليت حيكم فيها ابلنكول

 .(1)بشيء

فمن صدقها الزوج منهما  ،أن تدعي كل واحدة منهما أهنا املزوجة :احلالة الثانية
  .(2)ثبت نكاحها

 :(3)ويف حتليفه طريقان ،واألخرى تدعي زوجية هو ينكرها

مرأة فأقرت ألحدمها هل فيه قوالن كالقولني فيما إذا ادعى اثنان نكاح ا :أحدمها
 .حيلف الثاين

ادعت شيئا من مع إذا ه حيلف وقد مر أن دعواها إمنا تسالقطع أبن :وأصحهما
 .(4)ةحيصحفحقوق الزوجية عليه 

 (5).ومسعنا الدعوى وجعلنا اإلنكار طالقا انتهت اخلصومة دع حقاً تفإن مل 

على  ىنبنات فإن نكل وحلف ،حيلف فحلف سقطت الدعوى احمللفة :وحيث قلنا
 :كالبينة فوجهان  :القولني يف أن ميني الرد كاإلقرار وكالبينة فإن قلنا

صاحب هذا الوجه ينبغي و  :اإلمام قال ،يثبت نكاح الثانية دون املقر هلا :أحدمها
 .وينقطع نكاح الثانية ،نكاح األوىل ينتفي :أن يقول

هنا كاإلقرار فوجهان قلنا أ [/ب74]/وإن .(1)أنه يستمر نكاح األوىل :وأصحهما
                                         

/ 8(، العزيز )١٠8/١٠٩/ 2(، الوسيات )2٢٢/ ٢١انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )( ٢)
١٢1.) 
 (١٠8/ 2(، الوسيات )١٢1/ 8انظر: العزيز )( ١)
 (.٢٩8/ 1(، أسىن املطالب )١٢1/ 8انظر: العزيز)( 1)
 (.٢٠/ ٩(، النجم الوهاج )١٠٠/ ٢2(، اجملموع )١١1/ ٩البيان ) انظر:( 1)
 (.٢2/ ٢١(، روضة الطالبني )٢21/ ٢1انظر: العزيز )( 2)
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 :(2)أيضا

 .كم ببطالن النكاحني معاً حيُ  :أحدمها

 على هذا ففي استحقاق الثانية عليه شيئاً و  ،أنه يستمر نكاح األوىل :وأصحهما
 د بل لعمرولزيهذا  :قوالن شبههما الشيخ أبو علي بقول الغرم ابحليلولة فيما إذا قال

 .(3)يقها وهو نصف املهرليق بتصديواألصح أهنا تستحق من املهر ما 

 "ا طلب املهرويقال هل ،وحيتمل أن ال جيعل إنكار الزوج إيقاع فراق" :قال اإلمام
وبطالن نكاح الثانية كما لو أقر  ،، وكان القياس يقتضي ثبوت نكاح األوىل(4)انتهى

 .(5)ألوىللإقراره  نفذ للثانية صرحياً 

األب بعد التزويج قال الشيخ أبو واعلم أن ابن احلداد صور الفرع فيما إذا مات 
ه يف ألن األب ال يقبل قوهلا فيها وقد يقبل قول ؛يف احلالة الثانية إليهوال حاجة " :علي

 .(6)"بارجحال إاألوىل إذا كان احلال 

وقد يظهر يف القياس أن ال يقبل قوله هناك من يتمكن من إخبارها  :قال اإلمام
 ،فإن قبلنا إقرارها فاختلف إقرارها وإقرار الويل ،ضويقبل إقراره عليها حذرا من التعار 

وقد تقدم  ،وجيوز أن يقال ببطالهنما معا للتعارض. (7)سابقلابكم حيفيجوز أن يقال 

                                                                                                                                                = 
 (.١1٠/ 1(، روضة الطالبني)١٢8/ 8انظر: العزيز)( ٢)
 (.١1٠/١1٢/ 1(، روضة الطالبني)١٢8/ 8انظر: العزيز)( ١)
 (١٢8 /8(، العزيز)2٢٢/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.٢٢1/ ٢٩انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.١1٢/ 1(، روضة الطالبني )١٢8/ 8انظر: العزيز)( 2)
 (.١٢8/ 8انظر: العزيز)( 2)
 (.18١/ ٢٩انظر: هناية املطلب )( 1)
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هل يعمل إبقراره أو إقرارها فحصلت  (1)ذكر وجهني فيما إذا تعارض إقرار اجملرب واملرأة
 .إقرار السابق، بطالن إقرارمها قبول إقرارها، قبول إقراره، قبول: أربعة احتماالت

 .(2)تقدمي إقراره ورجح الغزايل

الذي زوجها  دمها أنهحفادعت على أ هعينفبين رجل اولو زوج أب ابنته من أحد 
فإن نكلت حلفت وأخذت نصف  ،ما مع حق أو دونه على القول بسماعها دونهإمنه 
 .(3)املهر

وهل للثاين  ،ا ثبتت زوجيتهوإن ادعى كل منهما أهنا زوجته فإن أقرت ألحدمه
 .(4)حتليفها فيه القوالن املتقدمان يف املرأة اليت زوجها ولياها من اثنني

فأنكر فشهد هلا بذلك  ومامعل : إذا ادعت امرأة زوجية على زيد ومهراً الرابع
جواب يف فإن كان الزوج مل ينكر  ،فقضى القاضي به فرجع الشاهدان ،شاهدان

وال صرح بتكذيب  ،بعد ذلك [/أ75]/نكر الزوجية وال أ ،الدعوى بل سكت
 .(5)الشاهدين مل يرجع عليهما بشيء

أو صرح بتكذيبهما ففي تغرميهما املهر قوالن  ،أو بعد ذلك ،وإن أنكر يف اجلواب
 :أو وجهان

                                         
فإن تعارض إقرارحا فوجهان يف املقدم، كذا ذكروه، والصواب: تقدمي السابق. فإن أقرا معا: ( ٢)

(، الوسيات يف 2٢1/ ٢١رأةم لتعلق ذلك ببدهنا وحقها. انظر: هناية املطلب )فاألرجح إقرار امل
 (.٢٩٢/ ٩(، العزيز)١٠٩/ 2املذهب )

 (.2٩/ 2انظر: الوسيات )( ١)
 (.١٢8/ 8(، العزيز )2٩/ 2انظر: الوسيات )( 1)
 (.١1٠/ 1انظر: روضة الطالبني )( 1)
 (.٢1٩/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 2)
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  (1).ال يغرمان شيئا :أحدمها

 (2).يغرمان نصف املهر :واثنيهما

يغرمون إذا هل ى القول يف أن شهود املال عل نينيمبوجيوز أن يكوان  :قال اإلمام
 .(3)ال يثبت النكاح مع إنكاره إذهنا راجعة إىل املال  شهادهتمرجعوا ألن فائدة 

إن مل يغرم  :وينبغي أن يرتب ويقال ،ولو رجعت املرأة معهما ألمرانها برد املال
 :وإن غرمنامها ففي هذين وجهان ،شهود املال فهذان أوىل

أما إذا مل ، إذا قلنا إنكار الزوجية طالق أو إقرار به ،لغزايل وهو ظاهروهو ما أورده ا
وميكن أن  املال كمسألة البيعوإن غرمنا شهود  ،رجع قوال واحداتفينبغي أن ال  :قل بهن

 .(4)يفرق

 :وإن قلنا ،املسمىنصف غرمان فإمنا يغرمان ما غرمه الزوج وهو ي :إن قلنا التفريع:
 ،فذلك إذا كان املسمى املشهود به قدر مهر املثل أو دونه ،املذكورال يغرمان ابلرتتيب 

 .(5)فإن كان أكثر منه فاحلكم يف غرامة الزائد كاحلكم يف شهود املال من غري فرق

 ،وأقامت به بينة وادعت اإلصابة ،ادعت زوجة بصداق معني :حباهلاُسألةامل
وحكم احلاكم  ،شهد هلا به آخرانو  ،مث ادعت الطالق ،فأقامت بينة هبا أو إبقراره هبا

إذا رجعوا  ،والقاعدة أن شهود الطالق يف نكاح متفق عليه ،مث رجعوا كلهم ،بشهاداهتم

                                         
 (.١٩2/ ٢٩( كفاية النبيه )١٢٩/ 8انظر: العزيز)( ٢)
 (.١٩2/ ٢٩( كفاية النبيه )١٢٩/ 8انظر: العزيز)( ١)
 (.١٩2/ ٢٩( كفاية النبيه )١٢٩/ 8انظر: العزيز)( 1)
 (.١٢٩/ 8(، العزيز)١٠٩/ 2انظر: الوسيات )( 1)
 (.١٠٩/١٢٠/ 2الوسيات ).(،2٢8/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 2)
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أييت يف   (2)فيه خالف (1)املسمى أو نصفه وأيغرمون للزوج لكن يغرمون مهر املثل 
 .كتاب الشهادات

ال على شهود و  ،ال غرم على شهود النكاح :إذا عرف ذلك فقد قال ابن احلداد
 .(3)ف املهرنصوعلى شاهدي الطالق  ،اإلصابة

املسألة  فالقائلون أبن شهود النكاح ال يغرمون إذا رجعوا يف ،واختلف األصحاب
واختلفوا يف شهود الطالق  ،ه يف شهود النكاح وشهود اإلصابةجواباألوىل وافقوه على 

على أحد  مهر املثل جوااب يغرمون نصف :قول ابن احلدادبوقالوا ( 4)فمنهم من وافقه
أهنم يغرمون  [/ب75]/القول اآلخر و  ،إذا رجعوا القولني يف شهود الطالق قبل الدخول

 (5)هم من خالفهنوم ،وال بوجوب شطره ،وال أييت هنا القول بوجوب املسمى ،مجيعه
 . (6)ال يغرم شهود الطالق أيضا :وقال

على شهود ما القائلون بوجوب الغرم وأ ،هو الذي ال يتجه عندان غريه :وقال اإلمام
رتفع ايف إنكار الغرم على شهود الطالق فإن الطالق  هفغلطو النكاح إذا رجعوا 

 .(7)إبنكاره

                                         
 (.١٩1/ 2(، التهذيب )١2٢/ ٢1انظر: احلاوي الكبري )( ٢)
قال الشريازي: "وإن رجع شهود الطالق بعد احلكم فإن كان بعد الدخول لزمهم مهر املثل ( ١)

للزوج وإن كان قبل الدخول ففيه قوالن: أحدحا يلزمهم نصف مهر املثل والثاين يلزمهم مجيعه". 
 (.١11التنبيه )ص: 

 (.١١٢/ 8( العزيز)2٢8/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.1٢2/ ٢٢(، حبر املذهب )١2٢/ ٢1انظر: احلاوي الكبري )( 1)
/ ٢٢(، حبر املذهب )٢٩٢/ 2(، الوسيات )٢11/ 1(، املهذب )١11التنبيه )ص: انظر: ( 2)

1٢2.) 
 (.٢٩٢/ 2(، الوسيات )٢11/ 1(، املهذب )١11انظر: التنبيه )ص: ( 2)
 (.2٢8/2٢٩/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 1)



 [ 372 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 أبن شهد ،مؤرخة امهفإن كانت شهادات ،وأما شهود النكاح وشهود اإلصابة
ه الزوج فيغرم الصنفان ما غرم ،واآلخران إبصابتها يف صفر ،األوالن بنكاحها يف احملرم

  .(1)ابلسوية

 ،فال شيء عليهم جلواز وقوعها يف غري نكاح ،وإن أطلق شهود اإلصابة اترخيها
أصاهبا يف  هولو شهد شهود اإلصابة على أن ،وعلى شهود النكاح نصف املغروم

  .(2)فهو كما لو أرخا بتاريخ بعد النكاح ،النكاح

شرتك الصنفان يف غرم نصف  ابإلصابة بعده امثلو شهدوا ابلنكاح  :وقال اإلمام
  (3).املهر واختص شهود اإلصابة بغرم النصف اآلخر

 .(4)"بعد التسوية بينهماتوالصوراتن متقاربتان فال "قال الرافعي: 

  :واحلاصل من اخلالف يف املسألة ثالثة أوجه

يف اإلمالء  هونقله ابن احلداد عن نص ،ال غرم على واحد من الشهود :أحدها
  (5).يلوصححه الغزا

  (6)قول ابن احلداد أنه ال غرم إال على شهود الطالق :واثنيهما

ويف شهود اإلصابة التفصيل  ،يغرم شهود النكاح دون شهود الطالق :والثالث
 .(7)املسألة مائل إليه وكالم أكثر من أورد :املتقدم قال الرافعي

                                         
 (.١11/ 1(، روضة الطالبني )١١٠/ 8ظر: العزيز)ان( ٢)
 (.١11/ 1( روضة الطالبني )١١٠/ 8انظر: العزيز)( ١)
 (.2٢٩/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.١١٢/ 8انظر: العزيز)( 1)
 (.١٢٠/ 2( الوسيات )2٢8/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.١١٢/ 8( العزيز)2٢8/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.١١١/ 8انظر: العزيز)( 1)
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الزوج حمرمية بنسب رأة مث ادعت قبل التمكني أن بينها وبني ملإذا زوجت ا :اخلامس
هو ]أخي من  :أو رضاع مستند إىل ما قبل النكاح أو مصاهرة كما لو قالت

أنه كان تزوج  وأ ،بشبهةكنت زوجة أبيه أو ابنه أو موطوءة أحدمها أو   (٢)الرضاعة[
 .(2)يكون التزويج منه وقع برضاها أو دونه أن ماإفبشبهة ابنتها أو وطئها 

ُاحلالةُاألوىل:ُ

ستمتاع هبا ومل بغري إذهنا وأراد اال ربرضاها كما لو زوجها وليها اجمل غريأن يكون ب
  .(3)مع دعواها فإن اعرتف الزوج فال نكاحيكن دخل هبا فتس

وإن مل تقم بينة ففي قبول قوهلا  [/أ76]/ ،وإن أنكر فإن أقامت بذلك بينة قبلت
  :(4)ل قوالنيوق ،نها وجهانيمع مي

عم وحيكم ابندفاع النكاح من نوقطع به البغوي واملتويل  ،قول ابن احلداد :أصحهما
  .(5)أصله

عن النص أن القول قوله ومها كالوجهني  مجاعة ورواه القفال هوصحح :واثنيهما
ه هل يقبل تكنت بعته أو أعتق  :وقال ،فحضر مالكه ضائعاً  فيما لو ابع احلاكم عبداً 

 (6).قوله وادعى القاضي أن األظهر فيه القبول

                                         
 زايدة من )ز(. (٢)
 (.١٢٩/ 8(، النجم )١11/ 1(، روضة الطالبني )١١١/ 8انظر: العزيز )( ١)
 (.١٢٩/ 8(، النجم )١11/ 1(، روضة الطالبني )١١١/ 8انظر: العزيز )( 1)
 (.٢11/ 2(، مغين احملتاج )١11/ 1(، روضة الطالبني )١١١/ 8انظر: العزيز )( 1)
 (. 1٢1/1٢8/ 2: التهذيب )انظر( 2)
والوجه األول ال ينقض البيع وال يصدق كمينه. الوجه الثاين يصدق بيمينه، وينقض بيع ( 2)

/ 1(، روضة الطالبني )١١١/ 8القاضي، ورد اليمني على املشرتي هو املذهب. انظر: العزيز)
١11 .) 
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فهو   ،ومل يعني الزوج وصححناه لو زوجت إبذهنا لكنها أذنت يف التزويج مطلقاً و 
 .(1)فأما إن كان بعد الدخول فاحلكم كما يف احلالة الثانية ،كما لو زوجت بغري رضاها

 ربا أو غري جمرب ا هبذا املعني سواء كان الويل جمأن تكون زوجت برضاه الثانية:
أو  أهنا تقبل لتحليفه إن ادعت غلطاً  :ه وجهوفي ،فاملذهب أن دعواها ال تقبل

  .(2)نسياانً 

  (.3)ولو زوج األب ابنته والسيد أمته مث ادعيا أن بني الزوج حمرمية مل يرجع إىل قوهلما

وال يقبل قوله يف  ،كنت أعتقتها قبل تزوجيها حكم عليه ابلعتق:ولو قال السيد 
 .(4)إبطال النكاح

مث ادعت  ،ا على أحد الوجهنيهتماصب اءاكتف ،ةوهي ساكت و زوج غري اجملربول
 .(5)حمرمية

ون أن يقاوالذي ارتضاه العر  ،ا صريح إذهناهتماصذهب ذاهبون إىل أن  :قال اإلمام
 .(6)ختار أهنا ال تسمع لكن تصدق ابليمنيادعواها تسمع و 

لرضاع أو أهنا موطوءة ابنه ادعت األمة أهنا أخت سيدها من ا ولو :قال القاضي
  .(7)ن ن كان بعد التمكني مل يقبل وإن كان قبله فوجهافإ

                                         
 (.١٢٩/ 8اج )( النجم الوه١11/ 1(، روضة الطالبني )١١١/ 8انظر: العزيز)( ٢)
 (.٢٩٩/ 1(، أسىن املطالب )١11/ 1(، روضة الطالبني )١١١/ 8انظر: العزيز)( ١)
 (.١11/ 1(، روضة الطالبني )١١1/ 8انظر: العزيز)( 1)
 (.١11/ 1(، روضة الطالبني )١١1/ 8انظر: العزيز)( 1)
 (.١11/ 1(، روضة الطالبني )١١1/ 8انظر: العزيز)( 2)
 (.2٠1/ ٢١لب )انظر: هناية املط( 2)
 (.221/ ١(، فتاوى ابن الصالح )2٩8/ ٩(، العزيز)1٢1/ 2انظر: التهذيب )( 1)
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  .(1)ولو ادعت أهنا أخته من النسب مل يقبل

حىت إذا اشرتاها ال حيل له  ،ولو أقرت أهنا أخت غري سيدها من الرضاع يقبل
أان أرضعتها ال ينفسخ النكاح والورع للزوج إذا ادعت املرأة  :ها ولو قالت أم الزوجؤ وط

 .(2)بينهما أن يطلقها طلقة لتحل لغريه بيقني رضاعا حمرما

فأنكره  ،زوجتها وأان جمنون أو حمجور علي :: إذا زوج رجل أمته مث قالالسادس
له صدق  بينةوال  ،فإن مل يعهد منه ما يدعيه ،صحيحاً  الزوج وادعى أنه ينكحها نكاحاً 

 (.3)الزوج بيمينه

 .(4)هاكي مث ملكمل يفا وأان حمرم أو ليست زوجته :ذا لو قالكو 

وهو غري ملكي  ،بعته يف اجلنون أو احلجر [/ب76]/ :وقال وكذا لو ابع شيئاً 
على أنه لو زوج أخته فمات الزوج وادعى وارثه أن أخاها زوجها  (5)ونص يف اإلمالء

                                         
 (.٢٢1/ ٢1( كفاية النبيه )2٩8/ ٩(، العزيز)1٢1/ 2انظر: التهذيب )( ٢)
 (.1٠/ 2(، حبر املذهب )2٠2/ ٢١انظر: هناية املطلب )( ١)
 (.١١1/ 8انظر: العزيز)( 1)
 (.١12/ 1(، روضة الطالبني )١١1/ 8(، العزيز)1١1/ ٩انظر: البيان )( 1)
اإلمالء ذكره اإلسنوي يف أليب سعد اهلروي: "قال حمقق "االشراذ على غوامض احلكومات" ( 2)

" و منها اإلمالء و هو أيضا من  :/ب( من كتب الشافعي فقال8ل )املهمات اجلزء األول 
من ال إطالع له أن اإلمالء هو األمايل و .. و هو حنو )األمايل( يف احلجم، و قد يتوهم .اجلديد

( أن الشافعي صنف 11١/ ١٠)ليس كذلك فتفطن له". و قد ذكر ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 
و يظهر  .اإلمالء على مسائل ابن القاسم صاحب مالك و أظهر فيه خالذ مالك فيما خالفه فيه

/ 2ل )وي يف املهمات اجلزء األول أن هذا الكتاب قليل الوجود منذ عهد بعيد حيث يذكر اإلسن
أ( أن الذي تيسر للنووي من كتب الشافعي املختصر و األم و خمتصر البويطي فقات أما هو أي 
اإلسنوي فإنه  مد هللا على أن يسر له الكثري من كتب الشافعي و منها اإلمالء. و الكتاب مل 

اإلشراذ على غوامض حتقيق  مقدمة. انظر: "أقف عليه مطبوعا، و ال أعرذ له نسخ خمطوطة
 (.٢2٢احلكومات )ص:
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 .(1)فالقول قوهلا ،بل إبذين :بغري إذهنا فقالت

ادعى أحد املتعاقدين صحة فيما إذا  ،ينبغي أن جييء هنا اخلالف :وقال الرافعي
ولو ادعت املنكوحة املعترب إذهنا يف تزوجيها أهنا  ،العقد واآلخر فساده ويظهر بينهما فرق

هد فإن عُ ، (3)ال يقبل قوهلا إذا دخل هبا وأقامت معه :قال البغوي (2)زوجت بغري إذن
 :(4)كنت صبيا فوجهان  :أو قال ،أو احلجر ،للسيد ما ادعاه من اجلنون

وقد نص الشافعي على أن الويل لو وكل ، (5)الزوج قول أن القول :ماأصحه
وأنكره الزوج أن القول  ،فادعى الويل وقوعه يف اإلحرام ،ابلتزويج مث أحرم وزوج الوكيل

 .(6)قول الزوج

 (.7)الزوجني لتقدم التوكيل على اإلحرام مسألةَ  الفٌ خموهو  :قال اإلمام

مث أحرم  ،أحلق هبا ما إذا وكل رجال بقبول نكاح قال الرافعي: لكن الشيخ أبو علي
 ،ل اإلحرام أو بعد حتللي منهبْ ل قَـ بِ قَ  :وقبل الوكيل مث اختلف الزوجان فقال الزوج

ومل يفرق بني أن تدعي سبق  ،القول قول الزوج :وقال ،ل يف حالة اإلحرامبِ بل قَ  :وقالت
 .(8) فاً النكاح على اإلحرام أم سبق اإلحرام ومل حيك فيهما خال

أن الويل إذا ادعى احملرمية بني الزوجني ال يلتفت إىل  ومقتضى ما مر يف الفرع الرابع

                                         
(، حتفة ٢1٠/ 1( أسىن املطالب )١12/ 1(، روضة الطالبني )١١1/ 8انظر: العزيز )( ٢)

 (.١12/ 1( حتفة احملتاج )١1٩/ 1احملتاج )
 (.١١1/ 8انظر: العزيز)( ١)
 (.1٢1/ 2انظر: التهذيب )( 1)
 (.١11/ 1)(، روضة الطالبني ١١١/ 8انظر: العزيز )( 1)
 (.١12/ 1(، روضة الطالبني )١١١/ 8انظر: العزيز )( 2)
 (.82/ 2انظر: األم )( 2)
 (.٢٠٩/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.١١1/١١2/ 8انظر: العزيز)( 8)
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 (.1)قوله أن يفرض النزاع يف مسألة النص بني الزوجني ال بني الويل والزوج

اإلمام بناء اخلالف يف أن نكاح املقربة هل يتناول الصحيح والفاسد أم خيتص  ىورأ
 .(2)لوجهني يف النكاح املأذون للعبد فيهوهو نظري ا ؟ابلصحيح

ولو زوج غري اجملرب موليته برضاها فادعت أهنا كانت صغرية يومئذ فقد أفىت القفال 
  .(3)يمينهابوالبغوي أهنا تصدق  ،والقاضي

 ،كنت صغريا يومئذ  :ولو أقرت حني العقد أهنا ابلغة فهو كما لو أقر مبال مث قال
 .(4)ميكن أن يفرق وأ ،على الوجه األول اابً وهذا ميكن أن يكون جو  :قال

فإن جرى  ،فادعت أن أابها كان جمنوان يومئذ وأنكر الزوج ،ولو زوج ابنته ومات
 (.5)التزويج برضاها أو دونه ويكون احلكم كما تقدم يف الفرع الرابع

دق ول وأنكر الزوج صُ أنه كان واجدا للطَّ  [/أ77]/ولو زوج أمته من حر مث ادعى 
 .(6)وجالز 

 :لو قالت املرأة وقع العقد بغري ويل وشهود، وقال :قال صاحب الذخائر :فرع
 .(7)كار ألصل العقدنالزوج بل هبم فالقول قوهلا ألنه إ

  

                                         
 (١١1/ 8انظر: العزيز)( ٢)
 (. ٢٩٩/ 1(. أسىن املطالب )١١1/ 8انظر: العزيز )( ١)
 (.١12/ 1لطالبني )( روضة ا١١1/ 8انظر: العزيز)( 1)
قال الرافعي: " وكمكن أن يفرق أبن العقد املنشأ بني املسلمني الغالب فيه الصحة، وهذه مل ( 1)

 (. ١١1/ 8يصدر منها العقد. العزيز )
 (.211/ ٢٠(، النجم الوهاج )١11/ 1(، روضة الطالبني )١١2/ 8انظر: العزيز)( 2)
 (.١11/ 1 )(، روضة الطالبني٢28/ ٢1انظر: البيان )( 2)
 (.١١1/ 2(، هناية احملتاج )١18/ 1(، مغين احملتاج )٢١1/ 1انظر: أسىن املطالب )( 1)
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ُ(1)كتابُالصداق
يف  ناً رك ليسو  ،وهو املال الواجب على الرجل للمرأة يف مقابلة النكاح أو الوطء

ال خيُ ال لكن يستحب أن  ،ف الثمن يف البيعوجيوز إخالءه عنه خبال ،(2)عقد النكاح
 .(3)ذكره فيه حيث ال جيب فيما إذا زوج عبده أبمته ويستحب أيضاً  ،منه

ذكره إخالء النكاح عنه فإذا جرى عقد النكاح فإما أن يسمي فيه أو  :وقال املتويل
أو  مل يسم فإما أن ميهل إنو  .(4)ما صحيح أو فاسدإفاملسمى شيء فيه  يفإن مسُ  ،ال

تشطر يوقد ال  ،الواجب ابلفراق (5)تشطريفقد  اتوعلى التقدير  ،يبقى كما يف التفويض
 .(6)ما أن يقع بني الزوجني نزاع فيه أم الإف ،وبتقدير وقوع تسمية صحيحة

                                         
لغة: قال ابن فارس: " الصاد والدال والقاذ أصل يدل على قوة يف الشيء،  الصداق( ٢) 

 يلزم.  والصديق: املالزم للصدق. والصداق: صداق املرأة، مسي بذلك لقوته وأنه حق
له امساء كثرية. قال املاوردي: " وله يف الشرع ستة أمساء جاء كتاب هللا تعاىل منها بثالثة أمساء: 
وهي الصداق، واألجر، والفريضة وجاءت السنة منها ابمسني: املهر والعالئق وجاء األثر عن عمر 

ب للمرأة على الرجل ابلنكاح أو هنع هللا يضر ابسم واحد: وهو العقور". وشرعاً: الصداق اسم للمال الواج
(، كفاية 11٩/ 1(، مقاييس اللغة )١1٢/ 8(، العزيز )1٩1/ ٩الوطء. انظر: احلاوي الكبري )

 (.١١2/ ٢1النبيه )
 .املنكوحة -١ .الصيغة -٢ :اطالق الركن على الصداق جمازيم ألن أركان النكاح أربعة( ١) 
ني بصريين مسيعني متيقظني عارفني لسان الشهادة من حرين رجلني مسلمني عدلني مكلف -1

العاقدان و حا املوجب و القابل فالقابل هو الزوج و من ينوب عنه و املوجب  -1 .املتعاقدين
 .(2٠، 12، 12،11/ 1)روضة الطالبني  ،(٢١8/ 1)الوسيات  .الويل أو وكيله

 (.121/ ١(، املهذب )1٩1/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.1٩1/ ٩(، احلاوي الكبري )2٢/ 2م )انظر: األ( 1) 
(، اللباب )ص: ٢1٠/ 1إذا وقع الطالق قبل اجلماع فوجب هلا نصف املهر. انظر: األم )( 2) 

 (.١8/ ٢1(، هناية املطلب )11٠/ ١(، املهذب )1١٢
/ 8(، العزيز)2٠2/ 2(، التهذيب )18١/ 2(، الوسيات )81/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 2) 

١12.) 
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   :وفقه الكتاب يف خسة أبواب يتضمن هذه األمور اخلمسة

 .يف حكم الصحيح :األول

 .لفسادا تجها يف حكم الفاسد و :الثاين

 .يف التفويض :والثالث

 .يف التشطري :الرابع

 يف التنازع. :اخلامس
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ُ:يفُحكمُالعقدُالصحيحُولهُثالثةُأحكامُالبابُاألول
 .والتقرير والتسليم الضمان

 تشتمل على مسائل: (٢) عليه مقدمة غزايلاحلكم األول: الضمان وقدم ال

 ،عة وكل منهما قد يكون معيناً وأن يكون منف الصداق جيوز أن يكون عيناً  :األوىل
وجيوز أن يصدقها الدين الذي يف ذمتها دون الذي يف ذمة  ،الزوج مةوقد يكون يف ذ

 .(2)غريها

وكاان  طأخ أو اإذا جنت امرأة على رجل موضحة عمد ":قال الشافعي هنع هللا يضر يف األم
ألنه يف اخلطأ  أعاملني ابألرش فنكحها على األرش كان ذلك مهرا يف العمد دون اخلط

 .(3)" على عاقلته

ع ذكر خالف يف بيع يلكن تقدم يف الب ،صدقوال جيوز إصداق دين على غري امل
 ،هنا يئهجمويظهر  ،اجلناية من غري من هو عليه أرشرض و قيف بدل ال (4)الدين املستقر

كون بعضها يوقد  ،وقد تكون مؤجلة ،ة يف ذمة الزوج قد تكون حالَّ ليتني اعوال
  .(5)على الثمنل و لوإذا أطلقت محلت على احل ،حاال وبعضها مؤجالً  [/ب77]/

                                         
 .(18١/ 2الوسيات )ر: انظ (٢)
 (.121/ ١انظر: املهذب )( ١) 
ونم الشافعي: "وإذا شجت املرأة الرجل موضحة أو جنت عليه جناية غري موضحة عمدا ( 1) 

أو خطأ فتزوجها على اجلناية كان النكاح اثبتا واملهر ابطال وهلا مهر مثلها وعلى عاقلتها أرشها يف 
/ 2وال عمد من قبل أن جناية اخلطأ تلزم العاقلة..." األم )اخلطأ وال جيوز املهر من جناية خطأ 

٢1٩.) 
فيه ثالثة أوجه: أحدها: ال يصح واحد منهام ألنه غري مقدور على تسليمه، فلم يصح. ( 1) 

والثاين: يصح اجلميع منها، والثالث: أن البيع واهلبة يصحان ويلزمان من غري قبض، وال يصح 
 (.1١١/ 8(، كفاية النبيه )١٠2/ ٢1، اجملموع )(11/ 2الرهن. انظر: البيان )

 (.121/ ٩( البيان )121/ ١انظر: املهذب )( 2) 
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وأجرة يف  ،فيها يف الذمة ومستلماً  ويصح أن تكون عيناً  ،وكل عني يصح بيعها
 .(1)إجارة يصح أن تكون صداقاً 

لنجاسة   وأول تمم إما لكونه غري ،ما ال يصح بيعه وال يصح أن جيعل صداقاً 
أو لسقوط منفعته  ،لقلته كاحلبة واحلبتني من احلنطة عدم منفعتهل وأ ،واخلمر ،كالكلب

أو غري مقدور على  ،يتم ملكه عليه أو مل ،أو جمهوالً  ف أو لكونه معدوماً ز كاملعا  شرعاً 
ألن البضع ال يتصور بيعه وال أن متلكه املرأة مبفرده وإن كانت  ؛ضع أمتهوال بُ  ،تسليمه

وإن  ، (2)أبيهولد حرمت عليه لكوهنا موطوءة كانت له أم ويتصور فيما إذا   ،املرأة مملوكة
ويف جعل ما ال جيوز السلم فيه  ،كان امللك يف الصداق للسيد وهو ممن ميلك األبضاع

وجيوز أن يصدقها عتق هذا العبد عنها  :قال املاوردي ،وجهان صداقاً وجوده لغريه 
 .(3)ويلزمه عتقه عنها

سواء كانت  ،عليها جيوز أن تكون صداقاً  (4)ارةكل منفعة جيوز عقد اإلج  الثانية:
 ،والركوب ،والسكىن ،والتجارة ،والبناء ،واخلدمة ،متعة عبد أو حر أو غريمها كاخلياطة

إذا عرف موضعه فإن جهاله  ،(6)والبعري الناد ،(5)ورد اآلبق ،والصناعات ،وتعليم القرآن

                                         
 (111/ ٩انظر: البيان )( ٢) 
 (.1٠8/ 1(، روضة الطالبني )1٢1/ 8(، العزيز)121/ ١انظر: املهذب )( ١) 
 (.22١/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
الثواب. ويف  :األجر و هو الـجزاء علـى العمل، والـجمع أُجور. و األجر لغة: من اإلجارة( 1) 

 :االصطالح هي: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل واإلابحة بعوض معلوم. انظر
مغين احملتاج  ،(٢1٩)حترير ألفاظ التنبيه ص ،(1١٠/ 1)التهذيب ،(٢٠/ 1)لسان العرب 

(١/11٩ .) 
(، التعريفات 1اململوك الذي يفر من مالكه قصًدا. التعريفات )ص:  انظر: اآلبق: هو( 2) 

 (.٢٢الفقهية )ص: 
انظر: من الند. ابلفتح والتشديد مم ند البعري فهو اند، هام على وجهه وشرد. معجم لغة ( 2) 

 (.111الفقهاء )ص: 
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ل وفيه قو  ،وله عليها أجرة املثل ،فإن رده فلها عليه مهر املثل، (1)مل يصح على املذهب
 (2).ه يصحنأ

والنحو  ،واألدب ،والطب ،وجيوز أن يصدقها سائر العلوم املستحبة واملباحة كالفقه
   .(3)والشعر الذي ال فحش فيه

ى فاملشهور أهنا إن كانت يرج ،القرآن شيئا منولو تزوج كتابية على أن يعلمها 
 (.4) وإال فال ،إسالمها صح

على أن يعلمها  ،ولو نكح مسلمة أو ذمية ن الصباغ وآخرون: يصح مطلقاً وقال اب
 .(5)مل يصح وجيب مهر املثل سواء علمها أم ال ،التوراة أو اإلجنيل

فإن كان بعد  ،ولو نكح ذمي ذمية على تعليم أحدمها مث أسلما أو ترافعا إلينا
 .(6)وإن كان قبله أوجبنا مهر املثل ،آخر وجب شيئاً نالتعليم مل 

  :ناويشرتط لصحة إصداق تعليم القرآن وما أحلق به شيئ

 :م وذلك أبحد طريقنيالعلم مبقدار املعلَ  :أحدمها

 أو ريخاأل [/أ78]/و أألول اه كجميع القرآن أو ربعه أو سبعه ببيان كميت :أحدمها
لى وإن عني السور واآلايت فع ،أن ال يشرتط تعيني الربع والسبع وحنوه :حنوه وفيه وجه

                                         
 .(121/ 1(، النجم الوهاج )181/ 2(، التهذيب )٢2/ ٢1انظر: هناية املطلب )( ٢) 
 (.ا18١/ 2(، التهذيب )٢21انظر: التنبيه )ص: ( ١) 
 (.1٢١/ 8انظر: العزيز)( 1) 
 (.11٩/ ٩( البيان )181/ 2(، التهذيب )1٢٠/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.1٩1/ ٩(، حبر املذهب )11٩/ ٩( البيان )181/ 2انظر: التهذيب )( 2) 
/ 8(، العزيز)11٩/ ٩(، البيان )181/ 2(، التهذيب )1٢٠/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 2) 

 (. 1٠1/ 1(، روضة الطالبني )1٢٢
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قدم يف تويف اشرتاط كونه بقراءة أيب عمرو وحنوه اخلالف امل. (1)ما تقدم يف اإلجارة
 فعلمها (2)ولو شرط قراءة أيب عمرو :وجزم ابن كج هنا بعدم اشرتاطه قال ،ةر اإلجا

 يكوحُ  ،فيه وجهان ال يستحق شيئاً  وأ ،فهل يستحق أجرة املثل (3)قراءة الكسائي
فإن مل يكن  ، التعليمنييتالتفاوت بني أجر  قدرمبهر املثل أو بعليه قولني يف أهنا ترجع 

 .(4)تفاوت فال يرجع بشيء

من يعلمها حبرف أيب  :بل الواجب أن يقال ،قال الرافعي: وال معىن هلذا االختالف
فإن مل يكن  ،مث العلم بذلك يشرط يف حق الويل والزوج ،وهو مقطوع مبا علم ،عمرو

تعلم  :قاليفطريقة التوكيل أو أراه املصحف و  ،هبزاحوأ ،وسوره ،لقرآنابألحدمها معرفة 
 .(5)من هنا إىل هنا

عرف حال املشار إليه ألهنا ال تُ  ؛طريقاً   (2)]هذا [وينبغي أن ال يكون  :قال الرافعي
 .(7)صعوبة وسهولة

                                         
 (.1٢١/ 1(، حتفة احملتاج )1٠٩/ 8( العزيز)1٠2/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 
إمام يف اللغة  ابلوالء، الكويف، أبو احلسن الكسائي: وهو علي بن  زة بن عبد هللا األسدي( ١) 

والنحو والقراءة. وكان إمام الناس يف عصره يف القراءة وكان أيخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم 
 وقيل له: الكسائيم ألنه أحرم يف كسا. من أساتذته:  زة. ومن تالمذته: جعفر الصادق. 

 (.١٢1/ ٢ات السبع )ه(. انظر: جامع البيان يف القراء ٢8٩ت. تويف )ءاله تصانيف منها: القرا
مث املازين، البصري، شيخ القراء  وهو أبو عمرو بن العالء بن عمار بن العراين التميمي( 1) 

ه(. انظر: سري أعالم ٢١٠والعربية. من اساتذته: جماهد. من تالمذته: علي بن نصر. تويف سنة )
 (.٢11/ ٢(، جامع البيان يف القراءات السبع )1٠1/ 2النبالء )

 (.12١/ 2(. هناية احملتاج )1٢١/ 1انظر: حتفة احملتاج )( 1) 
 (.1٠٩/ 8انظر: العزيز)( 2) 
 (.1٠٩/ 8)املثبت من)ز( وهو الصواب ملوافقته للعزيز انظر:  (2) 
 (.1٠٩/ 8انظر: العزيز)( 1) 
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 .(1)وهو الصواب فيتعني التوكيل :النووي قال

ويعلمها يف تلك املدة  ،وسنة ،عقد كشهر: تقرير التعليم ابلزمن املتصل ابلالثاين
  .(2)املستأجر ءاش منه كما خييط اخلياط ما شاءت ما ،على حسب عادة التعليم

فهو  ،أن أعلمها يف شهر سورة البقرة عليّ  :كما لو قال  ،ولو مجع بني الطريقني
 .(3)فيما إذا أجره خلياطة هذا الثوب اليوم على اخلالف املتقدم يف اإلجارة

فإن كان الصداق  ةيف تعلمه كلف ه قدراً ملتعون املشروط ك: أن يطُالثاينالشُر
َّ حن جن يم ُّ كقوله تعاىل: ال كلفة فيها   (4) ية قصريةآواحدة أو  تعليم حلظة

وقوله (5)
 َّ يهجيُّ: تعاىل

 (.7) ع حبة من حنطةبيمل يصح ك (6)

كلمة تم التفإن كان عند النصف  ،نتصف ابحلروفتولو أصدقها تعليم نصف آية 
وجيب  ،م يف أثنائها أو عند متام كلمة ال جيوز الوقف عليها مل يصحيت وإن كان ،صح

 .(8)مهر املثل

وقد تعني عليه صحة  ،عليه أبن أصدقها تعليم الفاحتة ولو كان التعليم متعيناً 

                                         
 (.1٠2/ 1انظر: روضة الطالبني )( ٢) 
 (.1٠2/ 1(، روضة الطالبني )1٠٩/ 8(، العزيز)1٠2/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( ١) 
 (.1٠2/ 1(، روضة الطالبني )1٠٩/ 8(، العزيز)1٠2/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
: " ينبغي أن يصح إصداق آية قصرية ال كلفة فيها ألن احلرذ الواحد من هنا حاشية يف )ط( كالتايل (1)

يم فيه منافع مقصودة خبالذ احلبة من احلنطة وغريها فإن منفعتها اتفهة وهذا الذي ذكروه مشكل القرآن العظ
 وهللا تعاىل أعلم ".

 [.١٢املدثر: ] (2)
 [.٢]الفجر: ( 2)
 (.118/ ٩البيان )، (1٠2/ 1) ( روضة الطالبني1٠٩/ 8العزيز) نظر:ا(1) 
 (.222/ ١انظر: فتاوى ابن الصالح )( 8) 
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 (.1)واألصح الصحة الوجهان املتقدمان يف اإلجارةاإلصداق 

 ،صح الذمةعلم يف فإن التزم امل ،له صداقاً وإن كان الزوج ال حيسن تعليم ما جع
 .(2)ن يتعلم ويعلمهاأبوعليه تعليمها مبحرم أو امرأة أو 

وقيل  [/ب78]/ (3)وإن كان الشرط ال يعلمها بنفسه مل يصح على الصحيح
 (.5)ر ابلصداقعسوإال فهو م ،فإن أمهلته إىل أن يتعلم فذاك .(4)يصح

وحيث صح لو أرادت أن تقيم غريها  ،مل جيزعلمها ولو شرط عليها أن يتعلم مث ي
  :الزوج ففي إجباره عليه وجهان مقامها يف التعليم وأىب

 .(7)عند اإلمام نعم :(6)أظهرمها

 .(8)ال :وعند األكثرين

 ديتجدض عقد ر فإن ف ،ومنهم من جعل الوجهني يف جواز اإلبدال مع الرتاضي
 ،مث استأجر مبنفعتها دابة ،ضهابوق داراً  كما إذا استأجر  ،عة مبنفعة جاز قطعاً تإببدال م

ال جيوز إال أن جيب عليها تعليم  :قال البغوي (9)م ولدها أو غالمهايولو أصدقها تعل
 (11).فجعلته صداقا يصح ،وكذا إذا وجب عليها ختان العبد :قالالولد فيصح. 

                                         
 (.118/188/ ٩( البيان )1٠٩/ 8(، العزيز)١٢/ ٢1هناية املطلب )انظر: (٢) 
 (.1٠2/ 1روضة الطالبني ) ،(1٠8/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( ١) 
 (.18١/ 2(، التهذيب )1٠8/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.18١/ 2(، التهذيب )1٠8/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.١1٠/ ٢1(، كفاية النبيه )1٠2/ 1)(، روضة 1٢٠/ 8انظر: العزيز)( 2) 
 (.1٠2/ 1روضة الطالبني ) ،(1٢٠/ 8(، العزيز )18١/ 2نظر: التهذيب )ا (2) 
 (.١٢/ ٢1نظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.1٠2/ 1(، روضة الطالبني )1٢٠/ 8انظر: العزيز )( 8) 
 (.1٢٠/ 8( العزيز)18١/ 2انظر: التهذيب )( ٩) 
 (.18١/ 2انظر: التهذيب )( ٢٠) 
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 .(1)جيوز أن يصدقها تعليم الغالم دون الولد :وقال املتويل

أو كانت  ،التسليم أبن تعلمت املشروط وغريه تعذروهذا أوىل ولو  :قال الرافعي
يف تعليمها من الوقت فوق  يذهبإال بتكلف عظيم أبن كان أو ال تتعلم بليدة ال تتعلم 

الواجب القوالن  فيف ،والشرط أن يعلمها بنفسه ،أو ماتت أو مات الزوج ،العادة
 (3).والصحيح األول قيمة التالف ل أومهر املث (١)[قبض]اآلتيان يف تلف الصداق قبل 

أو سقطت يده ولو تلف ذلك الثوب  ،وكذا لو أصدقها خياطة ثوب بنفسه فمات
 .(4)أييت بثوب مثله فيه وجهان تقدما يف اإلجارةأو  افهل يكون الصداق اتلف

وإن مل  ،جاز القوالن يف أن الواجب مهر املثل أو أجرة اخلياطة اتلفاً  هفإن جعلنا
مها ولو علَّ  ،وعلى هذا فله أن أييت مبثله ليخيطه مع بقائه ،مثله خاط ثوابً  اتلفاً جنعله 

 .(5)فنسيت فاحلكم كما مر يف اإلجارة

فال يصح  ،فال يصح جعله صداقاً  ،وأما ما ليس بعني وال منفعة ابلصفة املذكورة
صح وال األخذ ابلشفعة وال طالق الضرة صداقا وينبغي أن يجعل إسقاط حد القذف 

 ذاذا ال يصح أن يصدقها إكو  ،على الوجه البعيد يف جواز إسقاطهما ابملاليف األوليني 
 .(7)وال تلقني كتابية كلمة الشهادة. (6)شهادة ثبتت هلا عليه

                                         
 (.1٠2/ 1(، روضة الطالبني )1٢٠/ 8انظر: العزيز)( ٢) 
 وجدشا يف األصل: )القبض( واملثبت الصواب من )ز(. (١)
 الوجه األول: جيب مهر املثل، الوجه الثاين: جيب أجرة التعليم.( 1) 
 (.1٠2/ 1(، روضة الطالبني )1٢٠/ 8املذهب هو وجوب مهر املثل. انظر: العزيز) 
 (.11٢/ ٢2(، اجملموع )118/ ٩(، البيان )١٠٠/ 1: الوسيات )انظر( 1) 
فيه وجهان: األول جيب املهر املثل. الثاين جيب أجرة اخلياطة. الراجح هو األول. انظر: ( 2) 

 (.8/1٢٠(، العزيز)182/ 2التهذيب )
 (.1٠8/ 1(، روضة الطالبني )1٢1/ 8(، العزيز)2١2/ ٩انظر: البيان )( 2) 
 (.1٠٩/ 8(. العزيز)181/ 2تهذيب )انظر: ال( 1) 
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وجيوز أن يصدقها إسقاط حد القذف والقصاص الذي عليها أو على رقيقها وهذا 
 .(1)دمني واملنفعة فيستثىن من الضابط املتقعخارج عن ال

 .(2)الثالثة: ال يتعني للصداق جنس وال قدر

خروجا من  ويستحب أن ال ينقص عن عشرة دراهم كثرياً و   وجيوز أن يكون قليالً 
ويكره يف  :قال ،(2) يكره حياءوقال يف اإل .(4) [/أ79]/ ،فيه وأن ال يغاىل، (3)اخلالف
  .(6)من جهة الزوج سؤاله عن ماهلا مقابله

وهو خس مائة درهم وهذا  ،هتاد على صداق زواجه ملسو هيلع هللا ىلص وبناويستحب أن ال يز 
 .(7)احلرة الرشيدة وسيد األمة يفاالستحباب يف حق أهل الشرع 

تزوجيها إال مبهر  وزوال جي ،وأما احملجور عليها فال ختاطب هي وال أولياؤها بذلك
 .له يف النفوس وقعويستحب أن ال يتناهى يف النقصان إىل حد ال يكون  ،مثلها

                                         
 (.١1١/ ٢1انظر: كفاية النبيه )( ٢) 
: أقله -ر ه هللا  –اختلف الفقهاء يف أقل الصداق على ثالثة أقوال: قال اإلمام أبو حنيفة ( ١) 

ما نقطع فيه اليدم ربع دينار، أو ثالثة  -ر ه هللا  –دينار أو عشرة دراهم. وقال اإلمام املالك 
: أنه غري مقدر أن كل ما جاز أن يكون َثنا، أو مبيعا، -ر هما هللا  –قال الشافعي وأ د دراهم 

(، تبيني ٢٠٢/ 1أو أجرة، أو مستأجرا جاز أن يكون صداقا قل أو كثر. انظر: االختيار)
(، احلاوي الكبري ١8١/ 1(، األم )٢82/ 2(، التاج واإلكليل ملختصر خليل )٢12/ ١احلقائق)

 (.١١1/ 1املغين ) (،1٩1/ ٩)
 وقد ذكر تفصيل هذا اخلالذ يف الصفحة السابقة.( 1) 
( النجم ١٢2/ 2( الوسيات )٩/ ٢1(، هناية املطلب )11٢/ ٩انظر: انظر: احلاوي الكبري )( 1) 

 (.١٩8/ 1الوهاج )
 (.١/1٠انظر: اإلحياء ) (2)
 انظر: املصدر السابق. (2) 
 (.١٩8/ 1( النجم الوهاج )١٢2/ 2سيات )(، الو ٩/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 1) 
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كانت   صدق زوجته عيناً أإىل بيان حكم الضمان فإذا  رجعنا (٢)[مث] ة،هذه املقدم
أو ضمان يد فيه  (2)لكن ضماهنا ضمان عقد ،مضمونة يف يده إىل أن يسلمها إليها

وهو اجلديد ضمان عقد فعلى هذا إن تلفت يف يده آبفة مساوية أو  :أصحهما :(3)قوالن
حىت لو كان رقيقا  ،وقدر انتقال امللك إليه قبيل التلف ،عقد الصداقإبتالفه انفسخ 

 (4).ت مؤنة جتهيزه عليه كالعبد املبيع التالف قبل القبضكانومات  

 .هنا وللمرأة مهر املثل يتوهو أي ،نه يرتفع من أصلهه: أويف البيع وج

 .(6( )5)ماواملست رأنه ضمان يد كاملستعا :والقدمي

لو  حىت  ،حامد وابن الصباغ فعلى هذا يتلف على ملك الزوجةورجحه الشيخ أبو 
 ،ويقوم بدله مقامه ،وال ينفسخ الصداق بتلفه ،ومات كان عليها مؤنة جتهيزه كان رقيقاً 

 ،لكن قيمة أي وقت فيه قوالن ،وقيمته إن كان متقوماً  ،(7)فعليه هلا مثله إن كان مثلياً 
 :ووجهان

                                         
 زايدة من )ز(. (٢)
وضمان اليد قال السيوطي: "أن ضمان العقد مرده: ما اتفق عليه  الفرق بني ضمان العقد( ١) 

 (.12١املتعاقدان، أو بدله. وضمان اليد مرده املثل أو القيمة". األشباه والنظائر للسيوطي )ص: 
 (.١2٠/ 1ظر: روضة الطالبني )ان (1) 
(، حتفة ١٠٠/ 1(، أسىن املطالب )1٠٢/ 1(، النجم الوهاج )212/ 2انظر: التهذيب )( 1) 

 (.111/ 2(، هناية احملتاج )12٩/ 1(، مغين احملتاج )118/ 1احملتاج )
االفصاح عن رغبة كل  لغة: من السوم وهو طلب الشراء أو البيع، ويف االصطالح: املستام( 2) 

(، ومعجم 1/٢٢8لغة )البائع يف البيع واملشرتي يف الشراء يف اجملادلة يف الثمن. انظر: مقاييس ال
 .لغة الفقهاء

 (.١11/ 8العزيز )انظر:  (2) 
روضة  ،(1١٠-1٢٩/ 2)هو الذي تتساوي أجزا ه يف املنفعة والقيمة. انظر: العزيز ( 1) 

 (.2/٢٩2)هناية احملتاج  ،(١/12١)احملتاج  مغين ،(٢٩-٢8/ 2)الطالبني 
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 .(1)يمة من يوم اإلصداق إىل يوم التلفأهنا أقصى ق :الصحيحُمنُالقولني

تفاوت بفإن كان  ،هذا إذا كان التفاوت بزايدة يف العني أو نقص :قال املاوردي
 :األسعار فوجهان

 .(2)أنه ال يضمن الزايدة :والثاين .أنه كذلك :أحدمها

  .أهنا قيمة يوم اإلصداق :واثنيهما

  .أهنا قيمة يوم التلف :وأحدُالوجهني

 .(3)واألصح فيهما الثالث ،ماجارية يف املستعار واملست ،األولالثالثة ف

نه جيب أقصى القيم ه: أوفيه وج ،عني القول األولتلتسليم فامتنع اباملرأة  هتوإذا طالب
مل يسقط ضمانه عنه يف  [/ب79]/لبها بتسليمه فأبت اولو ط ،من املطالبة إىل التلف

فرعا على مفإنه إن كان  ،ية اخلالف نظرويف حكا ،كذا قال الرافعي( 4)أصح الوجهني
م وهو الزم طرده يف املستعار واملست همقابلعلى وإن كان  ،ضمان العبد لزم طرده يف البيع

 ،وقد مر عن صاحب التقريب (5) .قال  نه مفرع يف ضمان العقد وبهإ :وقد يقال ،بعيد
يده أمانة وله أن  أن املشرتي إذا امتنع من القبض كان للبائع قبضه من نفسه لتصري

من ضمانه فتصري يده  هربئوحكى اإلمام عنه أن القاضي ي ،وزعهييدفعه إىل القاضي ل
 (6).قبضه من نفسه للضرورة أمانة فإن مل جيد قاضياً 

                                         
 (.١2٠/ 1( روضة الطالبني )١12/ 8انظر: العزيز)( ٢) 
 (.١8/ ٢8انظر: احلاوي الكبري )( ١) 
(، روضة الطالبني ١12/ 8(، العزيز)١٢8/ 2(، الوسيات )1٢/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.١٢1/ 1(، أسىن املطالب )1٢٠/ 1)
 (.١2٠/ 1( روضة الطالبني )١12/ 8ز)انظر: العزي( 1) 
 (.١11/ 8انظر: العزيز)( 2) 
 (.١11/ 8العزيز)، (1٢/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 2) 
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ومنهم من قال  لة،حِن ومنشأ القولني اخلالف يف أن الصداق عوض أم  :قال اإلمام
ا مج القاضي عليهحلة وخرَّ نِّ مشاهبة ال العوض أماخلالف يف أن املغلب عليه مشاهبة 

 .(1) نه مضمون ضمان عقد جازت وإال فالإ :فإن قلنا ،جواز اإلقالة

ُويتفرعُعليهاُمسائل:ُ

 ،نه مضمون ضمان عقدإ :قبضه ال جيوز إن قلنا قبل نيبيع الصداق املع األوىل:
عتق اخلالف املتقدم يف وال ،(4)والوقف ،(3)واهلبة ،(2)والرهن ،ويف جواز التزويج واإلجارة

  .(5)جوازها يف البيع

وزعم القاضي أبو الطيب أنه ظاهر املذهب  ،مضمون ضمان يد جاز :وإن قلنا
هما القولني ايتليم مبنعه مع حكوجزم املاوردي وسُ  (6)وكأنه ترجيح منه لقول ضمان اليد

أن يكون على الصحيح وجيوز  هما تفريعاً نيف كيفية الضمان فيجوز أن يكون ذلك م
ثبت هلا رده ابلعيب احلادث يعليهما مالحظة لضمان العقد على قول ضمان اليد كما 

                                         
 (.2/ ٢1انظر: هناية املطلب )( ٢) 
يف اللغة: الثبوت، واالستقرار، والدوام يقال ماء راهن أي: راكد، وقيل هو من احلبس،  الرهن( ١) 

جعل عني مالية وثيقة بدين يستـوىف منها عند تعذر وفائه. انظر: السان العـرب  :الصطالحويف ا
 (.٢22/ ١)(، مغين احملتاج ١2٢/ ١)(، حتفة احملتاج ٢٠٩/ ٢)(، خمتار الصحاح٢88/ ٢1)
هي التمليك لعني  العِطية الـخالـية عن اأَلعواِض واأَلغراِض، واصطالحا: اهلبة :يف اللغة اهلبة( 1) 

 ،(٢/8٠1)لسان العرب  ،(٢/1٠1)خمتار الصحاح  :بال عوض يف حال احلياة تطوعا. انظر
 (.١/211)مغين احملتاج  ،(2/121)روضة الطالبني 

: لغة احلبس، وشرعاً: حتبيس مال كمكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرذ الوقف( 1) 
ته يصرذ يف وجهة خري تقراب إىل هللا تعاىل. وقيل: حتبيس األصل وتسبيل الواقف و غريه يف رقب

 (٢/11٢(، التعاريف )٢٩8ص )(، حترير ألفاظ التنبيه 12٩/ ٩)املنفعة. انظر: لسان العرب 
 (.2٢٠/ ١)،مغين احملتاج 

 (.1٩1/ ٩(، البيان )1١٢/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 2) 
 (.١٩1/ 1(، العزيز)1٩2/ ٩ان )( البي١٢٩/ 2انظر: الوسيات )( 2) 
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   .(1)على القولني عند اجلمهور

املعني  :فإن قلنا ،على القولني بيننا فجواز االستبدال عنه ينً يْـ وأما إن كان الصداق دَ 
 :لثمن أصحهاا ه األوجه يف االستبدال عنضمان عقد كان يف االستبدال عنمضمون 

  .(2)اجلواز مطلقاً 

كذا قاله مجاعة منهم اإلمام   ،جواز استبدال أحد النقدين عن اآلخر خاصة :هالثواث
 .(3)والغزايل

لو أصدقها تعليم القرآن أو صنعة مل جيز االعتياض عنه على قول  :قال املتويل
ان يد نه مضمون ضمإ :وإن قلنا ،حصل خالفف [/أ81]/ضمان العقد كاملسلم فيه 

 .(4)جاز قطعا

اء ال يضمنها على يفيف يد الزوج بغري است فاتتمنافع الصداق املعني إذا  :الثانية
لزمه تو  ،فإنه يضمنها على قول ضمان اليد ،القولني إال إذا طالبته ابلتسليم فامتنع

 .(5)وال يضمنها على قول ضمان العقد ،ئذينحاألجرة من 

عها وتسليمها وحنو ذلك ضمنها على قول وإن استوفاها أو سلط مستوفيها بي
ويف ضماهنا على قول ضمان العقد وجهان كالوجهني فيما إذا  ،ضمان اليد أبجرة مثلها

                                         
 (.211/ 1(، شرح مشكل الوسيات )1١٢/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 
(، روضة 1٠1/ 1/1٠١(، العزيز)١٢٩/ 2(، الوسيات )٢٩1/ 2انظر: هناية املطلب ) (١) 

 (.2٢2/ 1الطالبني )
 (.١٢٩/ 2(، الوسيات )٢٩1/ 2انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.١٢٩/ 2(، الوسيات )٢٩1/ 2طلب )انظر: هناية امل( 1) 
 (.١22/١21/ 1( روضة الطالبني وعمدة املفتني )١1٠/ 8انظر: العزيز)( 2) 
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كجناية األجنيب   تهبنيان على أن جناينمن غري إذن املشرتي ومها ي (1)انتفع البائع ابملبيع
 .(2)أو كاآلفة فيضمنها على األول دون الثاين

إبثبات اخليار  يتخريوفيه نظر ألن النقصان هناك  :لصالحقال الشيخ ابن ا
 .(3)للمشرتي على القول أبن اإلتالف كالتلف ويبعد ذلك يف املنفعة

احلاصلة فيه فاملتصلة اتبعة لألصل واملنفصلة كالولد والثمرة والكسب  زوائدوأما ال
  .(5)لمرأةالصداق مضمون ضمان يد فهي ل: إن قلنا (1) ةمتوالت  قاله يف احلاوي

لكن األصح  ،ضمان عقد فوجهان كالوجهني يف زوائد املبيع قبل القبض :وإن قلنا
 .(7) وللمرأة هنا (2)]يف البيع[أهنا للمشرتي 

فعلى هذا ال يدخل يف ضمان الزوج على القولني إال على القول أبنه على قول 
 الزايدة وكذا حكمضمان اليد يضمن ضمان الغصوب وإال إذا طالبته ابلتسليم فامتنع 

 .(8)زالتاملتصلة إذا 

فيمن له الزوائد مبا  هنيهذيب وغريه ما يشعر بتخصيص الوجويف الت :قال الرافعي
 دقأما إذا استمر الع ،األصل ردت أوإذا هلك األصل يف يد الزوج وبقيت الزوائد 

                                         
فيه قوالن: إذا انتفع البائع ابملبيع قبل القبض مل جيب عليه األجرة على ظاهر املذهبم بناًء ( ٢) 

ك املبيع بعد تسلمي على أن جنايته كاآلفة السماوية. أن الصحيح أنه يضمن األجرة إذا أمس
 (.11٩/ 8الثمن مدة ملثلها أجرة. كفاية النبيه )

 (.١12/ 8( العزيز)182/ 2انظر: التهذيب )( ١) 
 (.222/ ١انظر: فتاوى ابن الصالح )( 1) 
 (.١1٠/ 8العزيز)، (1١٢/ ٩احلاوي الكبري )انظر:  (1)
 (.١1٠/ 8(، العزيز)1١٢/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 2) 
 ة من )ز(.زايد (2)
 (١1٠/ 8انظر: العزيز)( 1) 
 (.١22/ 1( روضة الطالبني )١1٠/ 8انظر: العزيز)( 8) 
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 .(1)وقبضت األصل فالزوائد هلا أيضاً 

قبل قبضها كما لو عمي العبد أو خرس أو  الصداق يف يد الزوج بإذا تعي :الثالث
وعن ابن  ،فللمرأة اخليار يف فسخ الصداق على القولني ،رفة أو هزلمرض أو نسي احل

 ،وهو القياس كذا حكاه الغزايل ،الوكيل أنه ال خيار هلا على قول ضمان اليد
 .(3)وهو ما أورده املاوردي على هذا القول ،(2)والرافعي

 :وقال ،القيم كاملغصوب [/ب81]/نه يضمنه أبقصى إ :ولناواإلمام حكاه على ق
وكالمه يفهم أنه أي  نه يضمنه بقيمة يوم اإلصداقإ :هو بعيد ويلزمه طرده على قولنا

 .(4)على هذا القول وال فرق بينهما يثبت له اخليار تفريعاً 

وإن أجازت  ،إن فسخت أخذت من الزوج مهر املثل ،وعلى املذهب أن هلا اخليار
وعلى قول ضمان اليد إن فسخت رجعت إىل  ،فال أرش هلا على قول ضمان العقد

 .(5)بدل الصداق كذا ذكروه

 .(6)"هص أن أتخذ بدله أو أتخذه وأرش نقيتخري بني" :مراينوقال العُ 

وإن أجازت طالبت  ،أهنا ترجع إىل مهر املثل :وعن الشيخ أيب دمحم وجه غريب
 .(7)ابألرش

                                         
 (١1٠/ 8) انظر: العزيز( ٢) 
 (.١12/ 8(، العزيز)١١٠/ 2(، الوسيات )8٢/ 2انظر: األم )( ١) 
 (.11٩/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.1٢/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 1) 
(، البيان ١١١/ 2(، الوسيات )18/ ٢1(، هناية املطلب )1١8/ ٩ي الكبري )انظر: احلاو ( 2) 
 (.١11/ 8(، العزيز)1٢٢/ ٩)
 (.1٩8/ ٩انظر: البيان )( 2) 
/ 1(، حتفة احملتاج )١٠٢/ 1(، أسىن املطالب )١١٠/ 2انظر: الوسيات يف املذهب )( 1) 

118.) 
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على القولني فإن  أيضا فلها اخليار ،عيب قدمي قبل العقدأما إذا اطلعت على 
 ،قول ضمان اليد على ن العقد وإىل بدلهمافسخت رجعت إىل مهر املثل على قول ض

 .(1)لقاضيلعلى الثاين تردد  شويف وجوب األر  ،وإن أجازت فال شيء هلا على األول

   .(2)الظاهر وجوبه :قال اإلمام

 :(3)حرا فقوالن اب أوولو أصدقها عبدا فخرج مغصو 

 .(4)أن هلا مهر املثل: أصحهما

 .وهو القدمي أن الواجب قيمته بتقدير الرق يف احلر :والثاين

ان على أن الصداق إذا تلف قبل القبض يرجع إىل مهر املثل أو إىل ينوالقوالن مب
 .(5)بدله

  :أو ميتة فطريقان ،ولو أصدقها خرا أو خنزيرا

 . إجياب مهر املثل والبدل يف احلرطرد القولني يف :أحدمها

قال الشيخ  .(6)القولني إبجراءوعلى القول  ،القطع بوجوب مهر املثل هنا :والثاين
أو هذا اخلمر أو هذا  ،مها فيما إذا قال أصدقتك هذا احلر :والصيدالين أبو حامد

                                         
لعني، على تقدير السالمة وقد فاتت" قال الرافعي: "الظاهر أن هلا األرش، وإمنا رضيت اب( ٢) 

 (.١11/ 8( العزيز)1٩/ ٢1انظر: هناية املطلب )
 (.1٩/ ٢1انظر: هناية املطلب )( ١) 
اختلفوا على قولني: أحدحا: ترجع عليه مبهر مثلها. والثاين: ترجع عليه بقيمته. انظر: البيان ( 1) 
 (.١2٢/ 8(، العزيز )1٩٩/ ٩)
 (.١١٢/ 2(، الوسيات )1٩1/1٩2/ ٩(، احلاوي الكبري )١١٢/ 2انظر: الوسيات )( 1) 
 (.١١٢/ 2(، الوسيات )1٩1/1٩2/ ٩(، احلاوي الكبري )١١٢/ 2انظر: الوسيات )( 2) 
 (.١2٩/ 1( روضة الطالبني )١1٩/ 8( العزيز)١١٢/ 2( الوسيات )8١/ 2انظر: األم )( 2) 



 [ 395 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 .(1)وجيب مهر املثل قطعا ،فسد التسمية قطعاتاخلنزير ف

عتك هذه الشاة فإذا ب :هذا له التفات على ما إذا قال :خيوقال شي :قال اإلمام
نا حكم لوهذا يقتضي الصحة إذا عل ،لعبارةلفسد يإلشارة أو لصح يهل  كةمَ رَ هي 

 .(2)العبارة ومنهم من أجرى القولني فيه أيضا

رة أصدقتك هذه اجل :وحكى العمراين طريقة أخرى القطع بوجوب مهر املثل إذا قال
 .(3)لاخل درل جبهالة قاخل

 :(4)طرقويتلخص يف ذلك أربعة 

  .ويف املغصوب واحلر قوالن ،جيب مهر املثل يف اخلمر واخلنزير وامليتة قطعاً  :أحدها

 ،أو امليتة ،أو اخلنزير ،إن أصدقتك هذا احلر أو اخلمر [/أ81]/ :أنه قال :الثاين
بقرة أو هذا ومل يسمه هذا العبد أو هذا العصري أو ال :وإن قال ،وجب مهر املثل قطعاً 

 .طرد القولني يف الكل :الرابع ،ويف غريه قوالن جيب يف احلل قطعاً  :والثالث .فقوالن

واخلمر  ،أو أوجبنا قيمته قدران احلر عبداً  فاسدالابلرجوع إىل بدل املسمى  :فإن قلنا
 :(5)[ناآخر  انوجه]وقد مر يف نكاح املشركات  ،أو أوجبنا مثله كذا ذكروه هنا عصرياً 

                                         
 (.١١٢/ 2(، الوسيات )121/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 
ذكر االمام القولني وقال: " قال شيخي أبو  : هذا له التفات على خمالفة اللفظ اإلشارَة ( ١) 

يف مثل قول القائل: " بعتك هذه الرََّمَكة "، فإذا املشار إليه بقرة، فإنَّ من أصحابنا من يغلِّب 
هذا العبد، فالعبارة اإلشارة وُيصحح البيع، ومنهم من يغّلب العبارة ويفسدها. فإذا قال: أصدقتِك 

 (.12/ ٢1صحيحة، واملشار إليه فاسد غري صاحل للعوضية. هناية املطلب )
 (.1٩٩/ ٩انظر: البيان )( 1) 
 (.١11/ 8( العزيز )١١٢/ 2( الوسيات )12/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 1) 
/ ١)انظر: املهذب يف األصل: "وجهني آخرين"، واملثبت من )ز( وهو الصواب لغواي. ( 2) 

 (.11/ ٢1(، هناية املطلب )1٩1



 [ 396 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

  .أن اخلمر يقدر خالً  :أحدمها

 .(1)أان نعترب قيمته عند من له قيمة عنده وال يبعد جميئهما هنا :واثنيهما

 .(2)بل ينبغي أن يرجح ويقدر اخلنزير شاة :وقال الرافعي

ه اإلمام والبغوي وردمر هناك أنه يقدر بقرة وهو ما أ وقد (3) كذا ذكره الغزايل هنا
 .(4)والواجب فيها ويف اخلنزير القيمة وجيب قيمة املغصوبكاة ذ ويقدر امليتة م

 (.5)فإما أن يكون جبناية الزوجة أو أجنيب أو الزوج ،عيب الصداق جبنايةت: لو الرابعة

عيب جبناية الزوجة فيجعل قابضه لقدر النقصان وأتخذ الباقي يتأن  القسم األول:
عني قبل القبض إبتالف املشرتي ال بيع أنه ينفسخوالوجه املتقدم يف ال ،وال خيار هلا

 (. 6)نه مضمون ضمان عقدإ :جييء هنا على قولنا

ه يف يد الزوج فلها من مهر املثل حصة قيمة الباقي على بعيتفإن تلف بعد 
 (.7)نه ضمان يدأبوقيمة الباقي على القول  ،الصحيح أنه ضمان عقد

 ، يد البائع مث تلفتيفاملبتاعة فيما إذا أزال املشرتي بكارة اجلارية  :واملاوردي قال
 (.8)رش بكارهتايرجع البائع عليه أب

ويظهر أن أييت فيه وجه ابن الوكيل على  ،عيب جبناية أجنيب فلها اخليارت: أن يالثاين

                                         
 (.1٩٩/ ٩انظر: البيان )( ٢) 
 (.١11/ 8انظر: العزيز)( ١) 
 (.٩٢/ 1الوسيات )انظر:  (1) 
 . (2٠٢/ 2التهذيب )(، 12/11/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.188/ 2( التهذيب )1٠/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.١11/ 8انظر: العزيز)( 2)
 (.1٠/ ٢1(، هناية املطلب )1١٩/ ٩احلاوي الكبري )انظر: ( 1)
 (.١١2/ 2انظر: احلاوي الكبري )( 8)
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على قول ضمان العقد إن فسخت فلها على الزوج و قول ضمان اليد فيتعني األرش 
 (.1)مهر املثل وهو أيخذ األرش من اجلاين

وعلى قول ضمان اليد إن فسخت طالبت  ،ن أجازت أخذت األرش دون الزوجوإ
وإن أجازت فلها مطالبته ببدله وهو يطالب اجلاين ابألرش وهلا  ،الزوج بقيمته سليماً 

كان هو قدر أرش النقصان أو  وأ مقدر جناية أرشللكن يمث ينظر فإن مل  (2)أخذه
وإن كان أرش  ،رار على اجلاينمنهما والق [/ب81]/ شاءتأكثر فتطالب به من 
م األرش للزوج اومت ،من شاءت منهما والقرار على اجلاين رهقدبالنقصان أقل طالبت 

 (.3)عليه

نبىن على القولني يف أن ابضمان العقد  :فإن قلنا ،تعيب جبناية الزوجي: أن الثالث
 .وقد مر حكمهما ،ناية األجنيبججناية البائع كاألمة أو ك

فإن أجازت ضمن ما نقص فتخري من أخذ بدله وأخذه مع  ،مان اليدبض :وإن قلنا
عليه أكثر األمرين من نصف القيمة ففإن كان للجناية أرش مقدر لقطع اليد  ،األرش

 .(4)رش النقصان وإن فسخت طالبته بقيمته سليماً أ

 .(5)وإن قلنا بضمان العقد مل يلزمه إال أرش اجلناية كيف كان

الصداق يف يد الزوج كما لو أصدقها عبدين فتلف  : إذا تلف بعضاخلامس

                                         
/ 2(، الوسيات يف املذهب )1٠/ ٢1(، هناية املطلب )1١٩/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( ٢)

١١١. 
 ين(، مغ118/ 1(، حتفة احملتاج )١٠٢/ 1(، أسىن املطالب )١١١/ 2انظر: الوسيات )( ١) 

 (.12٩/ 1احملتاج )
 (.188/ 2(، التهذيب )21/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.181/ 2(، التهذيب )11٠/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.181/ 2انظر: التهذيب )( 2) 
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 (1)أحدمها يف يده انفسخ العقد يف التالف ويف انفساخه يف الثاين قوال التفريق أصحهما
ال ينفسخ لكن هلا اخليار فإن فسخت رجعت إىل مهر املثل على قول ضمان العقد 

 (.2)وأتخذ قيمتهما على قول ضمان اليد

من قيمتها من مهر املثل  هت عن التالف إىل صحة قيمتوإن أجازت يف الباقي رجع
على قول ضمان العقد وإىل قيمة التالف على قول ضمان اليد ويف القيمة املعتربة 

 .(3)اخلالف املتقدم

وال وجه ملا خرجه بعضهم أهنا إذا أجازت ختري جبميع الصداق على  :قال املاوردي
ة يف االبتداء وعلى قول ابن الوكيل ال قول ضمان العقد كما قيل به يف تفريق الصفق

 .(4)خيار هلا وال فسخ على قول ضمان اليد بل يرجع إىل قيمة التالف خاصة

 .(5)وإن تلف جبناية فإن كان اجلاين املرأة جعلت قابضة لقسطه من الصداق

ففي انفساخ العقد القوالن يف انفساخ البيع إذا أتلف املبيع قبل  وإن كان أجنبياً 
 (.6)إن قلنا ينفسخ فاحلكم كما تقدمقبضه ف

إال على رأي ابن الوكيل على قول ريت على القولني خت (7)ال وهو األصح :وإن قلنا

                                         
 (.١2٢/١2١/ 1( روضة الطالبني )١11/ 8انظر: العزيز) (٢) 
 (.١2٢/١2١/ 1( روضة الطالبني )١11/ 8انظر: العزيز)( ١) 
 (.١2٢/١2١/ 1(، روضة الطالبني )١11/ 8: العزيز)انظر( 1) 
 (.1١8/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.١2٢/١2١/ 1(، روضة الطالبني )١11/ 8انظر: العزيز)( 2) 
وهو أن املشرتي إذا أتلف املبيع حسًا أو شرعًا قبل قبضه، كان إتالفه قبضًا إن علم أنه ( 2) 

(، روضة ١88/ 1هان، واألصح اعتباره قبضاً. انظر: العزيز)يتلف املبيع، أما إذا مل يعلم فوج
 (.2٠١/ 1الطالبني )

/ 1( روضة الطالبني )١11/ 8(، العزيز)112/111/ ٩انظر: احلاوي الكبري ) (1) 
١2٢/١2١.) 
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ضمان اليد، فإن فسخت فلها على قول ضمان اليد أخذ الباقي وقسط قيمة التالف 
 (.1)من مهر املثل وعلى قول ضمان اليد قيمة التالف

ومقتضى القياس  (١)ل التالف كذا قاله الرافعيوإن أجازت أخذت من األجنيب بد
مان العقد وتبدله رجع على الزوج مبهر املثل على قول ضتأهنا إذا فسخت  [/أ82]/

 .(3)طالب األجنيبتعلى اآلخر وال 

وإن أجازت فلها مطالبة كل من الزوج واألجنيب ببدل التالف على قول ضمان اليد 
األجنيب أو اآلفة كفهل هو   وإن كان .(4)العقد وليس هلا مطالبة الزوج على قول ضمان

 .(5)السماوية فيه قوالن أصحهما الثاين

 .أما إذا تلف مجيعه فإن كان آبفة مساوية فقد مر حكمه

وإن كان إبتالف متلف فإن كان أجنبيا فإن جعلنا إتالفه املبيع كاآلفة السماوية 
لها اخليار إال على رأي ابن فب جعلناه موجبا للخيار وهو املذهفاحلكم كما تقدم وإن 

 (.6)الوكيل على قول ضمان اليد

فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر املثل على قول ضمان العقد وبدله من 
 (.7)مثل أو قيمة على قول ضمان اليد وأيخذ الزوج بدله من املتلف

                                         
 (.١2١/ 1( روضة الطالبني )١11/ 8انظر: العزيز)( ٢) 
 (.١11/ 8العزيز)انظر:  (١)
 (.١11/ 8( العزيز)1٠/ ٢1 دراية املذهب )انظر: هناية املطلب يف( 1) 
 (.1٢٢/ ٩(، حبر املذهب )٢12/ ١(، مغين احملتاج )1١8/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.١18/ 8( العزيز)1٠/ ٢1انظر: هناية املطلب ) (2) 
 (.١2٢/ 1( روضة الطالبني )1٩8/ ٩انظر: البيان )( 2) 
( كفاية ١2٢/ 1( روضة الطالبني )١12/ 8يز)(، العز 182/181/ 2انظر: التهذيب )( 1) 

 (.١21/ ٢1النبيه )
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قول  مث على ،والقيمة يف املتقوم ،وإن أجازت أخذت من املتلف املثل يف املثلي
ضمان اليد هلا مطالبة الزوج ابلبدل ويرجع هو به على املتلف لكن األجنيب يغرم قيمة 

فيه األقوال املتقدمة وليس هلا ذلك على قول ضمان  ؟يوم التلف والزوج بقيمة أي يوم
وغريمها وأثبتوا هلا اخليار على القولني وكان ( 1)كذا رتبه اإلمام والبغوي  :الرافعي قالالعقد 

ثبت على قول ضمان اليد وليس هلا إال طلب املثل والقيمة كما إذا ال يأن يقال  جيوز
 (.3)وهو ظاهر كالم الغزايل. انتهى (2)أتلف أجنيب املستعار يف يد املستعري

وقد يفرق بينه وبني املستعار وإن كان املتلف الزوج خرج على اخلالف يف أن 
 .(4)ماوية وهو املذهب وقد تقدم حكمهماإتالف البائع كإتالف األجنيب أو كاآلفة الس

ن الزوج يضمن ضمان إ :إن قلنا بضمان اليد فإن قلنا :ل اإلمام فقالصَّ وف
 .(5)الغصوب فال معىن للفسخ فإن هلا تغرمي الزوج أقصى القيم أجازت أو فسخت

يضمن قيمة يوم اإلصداق فإن جعلنا إتالفه كإتالف األجنيب فإن كان  :وإن قلنا
 .(6)اإلصداق أكثر فلها يف الفسخ فائدة قيمة يوم

 ،ال يثبت [/ب82]/كن فيه فائدة فينبغي أن توإذا مل  ،وإن كانت أقل فال فائدة هلا فيه

                                         
(، العزيز ١١١/ 2الوسيات ) ،(182/181/ 2التهذيب ) (،1٠/ ٢1انظر: هناية املطلب )( ٢) 
 .(١21/ ٢1( كفاية النبيه )١12/ 8)
 (.١21/ ٢1(، كفاية النبيه )١12/ 8انظر: العزيز )( ١) 
 (.١١١/ 2انظر: الوسيات )( 1) 
قال الرافعي: " فأما على قول ضمان اليد، فال خيار وليس هلا إال طلب املثل، أو القيمة،  ( 1) 

كما إذا أتلف أجنيب املستعار يف يد املستعري، وإن أتلفه الزوج، فعلى اخلالذ يف أن إتالذ البائع 
/ 8ز)للمبيع قبل القبض، كالتلف ابآلفة السماوية، أو كإتالذ األجنيب، واألصح األول". العزي

 (.١21/ ٢1(،كفاية النبيه )١12
 (.1٢/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 2) 
 (.1١-1٢/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 2) 



 [ 411 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 (.1)فيه حبثو 

حىت تلف يف يده كان  وإذا طالبته املرأة بتسليم الصداق فامتنع من تسليمه تعدايً 
  .(2)مبنزلة إتالفه فاحلكم كما تقدم

وجه أن  وبىن الزوج وقد مر يف نظريه يف البيع ،ف الزوجة كانت قابضةفإن كان املتل
 .(3)غرم القيمة للبائع ويسرتد الثمنويإبتالف  املشرتي ال يكون قابضاً 

 .رم هي الصداق ويغرم هو مهر املثلوعلى قياسه تغ :قال الرافعي

ُفرعان:ُ 

 (.4)فاهندمت يف يده فاحلاصل نقصان صفة أصدقها داراً  األول:

أو غريه فهل هو نقصان صفة كما لو  قوإن تلف بعض نقصها أو كله ابحرتا
سقطت أطراف العبد أو نقصان جزء كما لو أصدقها ثوبني فتلف أحدمها فيه وجهان 

 .(5)الثاين وقد مر يف البيعأظهرمها 

ُ :لمسألة التفات على أصوللو  :قال املتويل

  .أن ضمان الصداق ضمان عقد أم ضمان يد :هاحدأ

بطل البيع فيه دون الباقي  هأن من اشرتى عبدين فتلف أحدمها قبل قبض :الثاين

                                         
 (.1١/ ٢1انظر: هناية املطلب )( ٢) 
(، 11٩/ 1(، حتفة احملتاج )١2٠/ 1(، النجم الوهاج )18٩-188/ 2انظر: التهذيب )( ١) 

 (.٢11/ 1(، هناية )٢١1/ ١مغين احملتاج )
 (.١2٢/ 1(، روضة الطالبني )١12/ 8(، العزيز)18/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.١21/ 1(. روضة الطالبني )١18/ 8(، العزيز)181/ 2انظر: التهذيب )( 1) 
 (.١18/ 8انظر: العزيز)( 2) 



 [ 412 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

  .لكنه يتخري ،(1)على األصح

  .(2)هل له إفراده ابلرد وفيه قوالن يبإذا وجد أبحد املبيعني ع :الثالث

 .(3)أن اآلالت يف بيع الدار اتبعة أم مقصودة :الرابع

من  (4)راءقوصب عليها ص ،لنفسه ةور قار ىل مث جعل مثرهتا إ أصدقها خنيالً  الثاين:
 ةبو اء لرطبقن أهل احلجاز يفعلون ذلك استإ :وقيل ،تلك النخيل وهي بعد يف يده

 مثمرة أو مطلقة أو مع النخيل أبن أصدقها خنالً  كون الثمرة صداقاً تما أن إف.(5)الرطب
 .ال

ُاألوىل:  ر نقص بتقديرقَ الصَّ يدخل الثمرة وال  فإن مل ،أن يكون صداقها معها احلالة
 .(6)عه منها فتأخذها املرأة وال خيار هلانز ال بتقدير و تركه يف القارورة 

فإن كان نقصان عني كما لو صبت على  ،وإن حدث فيهما أو يف أحدمها نقص
ر بزايدة قيمة قفال يتخري نقصان عني الص ،ةمكيل تشربتفر قَ لتني من الصَّ يالرطب مك

                                         
 (.١٩1/ 1(،العزيز)١٠١/ 2(، هناية املطلب )28/ ١انظر: املهذب )( ٢) 
فوجد أبحدحا عيبا فهل له أن يفرده ابلرد؟ فيه قوالن: أحدحا ال جيوز  وإن اشرتى عبدين( ١) 

ألنه تبعيض صفقة على البائع فلم جيز من غري رضاه والثاين جيوز ألن العيب اختم أبحدحا 
/ ٢1(، هناية املطلب )2٢/ ١(، املهذب )١2١/ 2فمجاز أن يفرده ابلرد. انظر: احلاوي الكبري )

٢2١.) 
 (.١٩2/ 2بيان )الانظر:  (1) 
ُقطارة الرطب من غري أن يعرض على النار، فإن ُعرض على النار، فهو ِدبمس. هناية  الصََّقر( 1) 

 (. 1٢/ ٢1املطلب )
خالذ اليابس.  سكونبة. والرَّطمُب ابلطَ ب نضيج البسر قبل أن يتمر واحدته رُ الرُّطَ و  الرطب( 2) 

 (. ٢٠1/ ٢)خمتار الصحاح  ،(٢/1١٠سان العرب )انظر: ل
(، روضة الطالبني ١18/ 8(، العزيز )18٩/ 2(، التهذيب )1٢/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 2) 
(1 /١21.) 



 [ 413 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 (.1)الرطب

وال  ،رقَ لصَّ انسفخ يف قدر الذاهب من ا ،نه مضمون ضمان عقدإ :مث إن قلنا
 (.2)فإن فسخت رجعت إىل مهر املثل ،ينفسخ يف الباقي وهلا اخليار

 .(3)ر من مهر املثلقوإن أجازت يف الباقي أخذت بقدر ما ذهب يف الص

هنا مضمون إ :قلنا [/أ83]/وإن  ،ة األجنيب مل ينفسخيته جنايوإن جعلنا جنا
 .(4)ليد فلها اخليار أيضاً ضمان ا

ب قيمته أو جتأما الرطب فهل و  ،رقالصمثل و فإن فسخت كان هلا قيمة النخل 
 .(5)مثله فيه خالف مبين على أنه متقوم أو مثلي

وإن  ،وإن أراد أن يرد النخيل وأيخذ الثمرة خرج على اخلالف يف تفريق الصفقة
 .(6)رقهب من الصاأجازت فلها ما بقي ومثل الذ

ابقيتان أو قيمة  ناتيلر واملكقت قيمة الصأنقصن كان نقصان صفة كما إذا وإ
ختريت فإن  ،ك الرطب يف القارورة أو نزع منهار سواء ت الرطب فإن كان النقصان حاصالً 

وعلى قول ضمان اليد هلا بدل النخيل  ،فسخت فعلى قول ضمان العقد هلا مهر املثل

                                         
 (.١21/ 1(، روضة الطالبني )١18/ 8(، العزيز )1١/ ٢1انظر: هناية املطلب )( ٢) 
 (.١21 /1(، روضة الطالبني )١18/ 8انظر: العزيز ) (١) 
 (.١1٩-١18/ 8(، العزيز)18٩/ 2انظر: التهذيب )( 1) 
 (.١18/ 8(، العزيز )18٩/ 2(، التهذيب )11/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 1) 
يف الرطب الذي يتخذ منه التمر وجهان. األول: أهنما من املثليات على األصح و به قال ( 2) 

فريعاً على اعتبار عدم جواز بيع بعضه ببعض وهو الرافعي و النووي. والثاين: حا من ذوات القيم ت
 ،(2/1١٢)الذي اختاره معظم العراقيني و من املراوزة أبوعاصم و اهلروي و البغوي. انظر: العزيز 

-١/121)مغين احملتاج ،(١٠-2/٢٩(، روضة الطالبني )2٠8أدب القضاء البن أيب الدم )ص 
 (. ٢2٢-2/٢2٠هناية احملتاج ) ،(2/١11)أسىن املطالب  ،(121
 (.١21/ 1(، روضة الطالبني )١1٩/ 8انظر: العزيز)( 2) 



 [ 414 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

  .(1)ر كما تقدمقوالرطب والص

 ،أرش بال اخذهتإن جعلنا جنايته كاآلفة أ ،زت فعلى قول ضمان العقدوإن أجا
 .(2)أرش النقصان وكذا على قول ضمان اليد هوإن جعلناها كجناية األجنيب فعلي

من القارورة دون تركه فيها مل جيرب الزوج على التربع  بيعت بنوعيهوإن كان الرطب 
 (.3)ربأهنا ال جت :وفيه وجه ،ارهافلو تربع أجربت على القبول وسقط خي ،ابلقارورة

وهل متلك القارورة حىت ال يكون للزوج إذا نزع ما فيها أم جيب ردها إذا مل ميلكها 
وإذا عاد يعود خيار املرأة فيجب رد  ،والغرض قطع اخلصومة ليتمكن من الرجوع

ونة يف واحلجارة املدف لبقفيه وجهان كما تقدم من البيع يف ال ،القارورة إذا نزع منها
 .(4)األرض

وال خيار هلا ، هنزعطالبه بت، فال بقاءعيب ابإلويت ،عيب ابلنزعتوإن كان الرطب ال ي
 .(5)هي على القبول جتربولو تربع ابلقارورة ال 

يوم اإلصداق مث  لةمحافإن كانت النخلة  ،صداقاً  ارالثم كونتأن ال  :احلالةُالثانية
 .(6)كل هلافالأو زادت القيمة ا فيهمفإن مل حيدث نقصان  ،اطلعت يف يده

 ،فال خيار هلا على املذهب ،أو فيهما ،رقوإن حدث نقصان يف الرطب أو يف الص

                                         
/ 1( روضة الطالبني )18٩/ 2(، التهذيب )121-12١/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 

١21.) 
 (.112-112/ ٩، حبر املذهب )((18٩/ 2انظر: التهذيب )( ١) 
 (،112-111/ ٩(، حبر املذهب )1٩٢/ 2انظر: التهذيب )( 1) 

 (.١21/ 1ة الطالبني )روض
 (.١1٩/ 8(، العزيز)١22 -1/١22انظر: روضة الطالبني )( 1) 
 (.١1٩/ 8( العزيز)12/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 2) 
 (.١22-١21/ 1( روضة الطالبني )١1٩/ 8انظر: العزيز)( 2) 



 [ 415 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 .(1)وهلا األرش

أو يتخري  ،فهل أيخذ األصل وأرش النقص ،إىل الفساد ايً ر وإن كان النقصان سا
 .احلنطة بلِّ  يف(2)فيه خالف مر نظريه يف الغصب ؟اجلميعبينه وبني مطالبته ببدل 

وكلما  ،أهنا أتخذ على القول األول أرش النقصان احلاصل يف احلال :ةدَّ ويف العُ 
 .(3) ازداد النقصان طالبت ابألرش

فنزع الزوج ابلقارورة مل  ،ولو كان الرطب ال يعيب بنزعه ويعيب برتكه [/ب83]/
 .(4)رب هي على القبولجت

من خنلها فالنظر إىل نقصان فإن كان  ،ر من خنل الصدقةقهذا كله إذا كان الص
   (.5)ريت وإال فالن نقص ختإ ،الرطب وحده

ملا وال شيء  ،رقوأتخذ املرأة الرطب والزوج الص ،ولو مل ينقص ابلنزع فال خيار هلا
 (.6)الرطب هشرب

ر والقارورة سقط اخليار قفإن تربع الزوج ابلص ،لرطب ينقص ابلنزع ختريتاوإن كان 

                                         
ألول. انظر: فيه وجهان. الوجه األول ال خيار. والثاين أنه يثبت هلا اخليار. املذهب هو ا( ٢) 

 (.١22-١21/ 1( روضة الطالبني )١1٩/ 8العزيز)
فيه قوالن: أحدحا: أنَّ الزوج يضمنه ضمان الغصوب، فعليه أقصى القيمة من يوم اإلصداق ( ١) 

 إىل يوم التلف، قياساً على الغصب.
/ 8عزيز)(، ال1٢/ ٢1والقول الثاين إنه يضمن الصداق بقيمته يوم اإلصداق. انظر: هناية املطلب )

١1٠.) 
 (. ١22/ 1(، روضة الطالبني )١1٩/ 8(، العزيز)1٠١/ 1انظر: الوسيات )( 1) 
 (.١22-١22/ 1(، روضة الطالبني )١1٩/ 8انظر: العزيز)( 1) 
 (.١22-١22/ 1(، روضة الطالبني )١1٩/ 8العزيز) .(،1٩٢/ 2انظر: التهذيب )( 2) 
 (.١22-١22 /1(، روضة الطالبني )١1٩/ 8انظر: العزيز)( 2) 



 [ 416 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 .(1)بولزم القبول على املذه

فلم يسلمه الزوج إىل الزوجة  حاالً  أو ديناً  ،إذا كان الصداق عيناً ف احلكم الثاين:
وهلا االمتناع إىل أن يسلم ، وطلب منها تسليم نفسها مل يلزمها اإلجابة ،لعذر أو غريه

   .(2)تمامهبالزوج الصداق 

    :فوجهان فإن حل األجل قبل أن تسلم نفسها ،فليس هلا االمتناع وإن كان مؤجالً 

 (. 3)عند املعظم أنه ليس هلا ذلك :أصحهما

ورواه بعضهم عن  والروايين يطانواختاره القاضي الطربي واحل ،هلا ذلك :والثاين
 .(4)النص يف البيع

ولويل الصغرية  ،احلالَّ  قبضتفلها االمتناع حىت  ،وبعضه مؤجالً  ولو كان بعضه حاالًّ 
 .(5)ى املصلحة يف تسليمها قبله فله ذلكولو رأ واجملنونة حبسها حىت تقبضه

 :وقالت ،ال أسلم الصداق حىت تسلميين نفسك :فقال الزوج ،ولو تنازعا يف البداءة
 :ال أسلم نفسي حىت أقبضه فثالثة أقوال كما يف البيع

أبن يلزم الزوج بتسليم الصداق إىل عدل ويلزم  ،أهنما جيربان معاً  ا:أصحه
 (.6)العدل إليها مكنت سلمهفإذا  ،ابلتمكني

                                         
 (.١22-١22/ 1(، روضة الطالبني )١1٩/ 8انظر: العزيز)( ٢) 
 (،2١٠/ 2انظر: التهذيب )( ١) 
 (.١11/ 8(، العزيز)2١٢-2١٠/ 2انظر: التهذيب )( 1) 
 (.٢11/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.١11/ 8(، العزيز)2١٢/ 2انظر: التهذيب )( 2) 
/ 2(، التهذيب )1٩1/ ٩(، البيان )122/ ١(، املهذب )212/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 2) 

 (.١11/ 8(، العزيز)2١٢



 [ 417 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 ( 1).فإذا سلمه أجرب اآلخر ،اد استيفاء حقه سلم ما عليهأر ومن  ،ال جيربان :والثاين

أن هذا القول  ة:وفيه طريق ،نيأنه جيرب الزوج فإذا سلم أجربت على التمك :والثالث
 (2).وإذا أثبتناه فشرطه أن تكون الزوجة مهيأة لالستمتاع ،ال جييء هنا

 :ففي لزوم تسليم املرأة ثالثة طرق ،ال تصلح للجماعفإن كانت صغرية 

أهنا  (4): وأصحهما، على القولني يف وجوب نفقتها (1)[ناخمرج]فيه قوالن  :أحدها
 .(5)اهوجيراين فيما لو سلمت هذه الصغرية إىل زوجها هل يلزمه تسليم مهر  جتبال 

 (.6)ف النفقةتسليم املهر خبال بأبنه ال جي [/أ84]/القطع  :والطريق الثاين

ابملهر إذا كان  وجيري القوالن يف مطالبة الويل ،تسليمه بالقطع أبنه جي :والثالث
 .الزوج صغرياً 

 :أو هي كبرية فطريقان افإن كان صغري 

 :فيه القوالن :أحدمها

آخر مل ذر فإن كانت حمبوسة أو ممنوعة بع ،القطع أبن هلا طلبه كالنفقة :وأصحهما
 (.7)يلزمه تسليمه إليها

 ربوعلى القول أبنه ال جي ،ب نفقتها يف مدة امتناعهجتعلى القول إبجبار الزوج و 

                                         
(،البيان 2١١-2١٢/ 2(، التهذيب )122/ ١(، املهذب )212/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 
 .(١11/ 8(، العزيز)1٩1/ ٩)
 (١11/ 8(، العزيز)2١١-2١٢/ 2انظر: التهذيب )( ١) 
 من )ز(: خمرجان وهو الصحيح لغواي.  يف األصل: "خمرجني" و املثبت (1)
 (.١12/ 8(، العزيز )2١٢/ 2انظر: التهذيب )( 1) 
 (.٢12/ ٢1(، هناية املطلب )١12/ 8(، العزيز )2١٢/ 2انظر: انظر: التهذيب )( 2) 
 (.١2٩/ 1(، روضة الطالبني )١12/ 8(، العزيز)211/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 2) 
 (.١2٩/ 1( روضة الطالبني )١12/ 8(، العزيز)211/ ٩) انظر: احلاوي الكبري( 1) 



 [ 418 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 .(1)واحد منهما ال جيب نفقتها فيها

ُصلف

من نفسها  (2)لو ابدر أحد الزوجني وسلم ما عليه فإن كانت الزوجة أبن مكنت
 (.3)وطئت أو مل توطأ ،فلها طلب الصداق على األقوال كلها

 ،طلب الصداق حتمفإن عادت مل يت ،هلا العود إىل االمتناع فإن مل يطأها كان
 (.4)ويكون احلكم كما قبل التمكني

فإن  ،فإن مل يسلمه مل يكن هلا العود إىل االمتناع ،ها استقر طلب الصداقئوإن وط
 (.5)ويكون احلكم كما قبل التمكني ،عادت مل يتحتم طلب الصداق

يسلمه مل يكن هلا العود إىل االمتناع على فإن مل  ،ها استقر طلب الصداقئوإن وط
 (.6)املذهب

حىت لو حبسته بصداقها كان له أن أيخذها يف املوضع الذي حبس فيه  :قال املتويل
 .(1) تص بهخيمل هذا على ما إذا حبس مبنزل حيوينبغي أن ، ليستمتع هبا

                                         
 (.١2٩/ 1( روضة الطالبني )١12/ 8(، العزيز)211/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( ٢) 
قال املاوردي: "وأما التمكني فيشتمل على أمرين ال يتم إال هبما. أحدحا: متكينه من ( ١) 

ث شاء يف البلد الذي تزوجها فيه وإىل غريه من االستمتاع هبا. والثاين: متكينه من النقلة معه حي
البالد إذا كانت السبل مأمونه فلو مكنته من نفسها ومل متكنه من النقلة معه مل جتب عليه النفقة، 
/ ٢٢ألن التمكني مل يكمل إال أن يستمتع هبا يف زمان االستمتاع من النقلة". احلاوي الكبري )

111.) 
 (.١12/ 8(، العزيز )111/ ٢٢انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.١12/ 8(، العزيز )111/ ٢٢انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.١12/ 8انظر: العزيز)( 2) 
 (.1٠1/ 1(، النجم الوهاج )١2٠/ ٢1(، كفاية النبيه )١12/ 8انظر: العزيز)( 2) 
 (.١12/ 8(، العزيز )111/ ٢٢انظر: احلاوي الكبري ) (1)



 [ 419 ]  الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 :(1)ويف سقوط حق االمتناع بوطئها مكرهة وجهان

وجيراين فيما لو سلم الويل الصغرية أو اجملنونة قبل  ، البيعسقط يفيأنه ال : أصحهما
ت قبله فلها قافأ وأأما لو بلغت . (2)تقافقبض الصداق فوطئها الزوج مث بلغت أو أ

أما  متعدايوالظاهر أن اخلالف حيث ال مصلحة يف ذلك ليكون الويل به  .(3)االمتناع
 إذا كانت فيظهر أن االمتناع هلا.

 (4)وج إىل تسليم الصداق فعليها متكينه وتسليم نفسها إذا طلب ذلكوإن ابدر الز 

 ؟فإن امتنعت فإن كان بغري عذر فهل هلا اسرتداده ،وكذا لو كان الصداق مؤجالً 
ال  :وإن قلنا ،جيرب عليه فله اسرتداده :إن قلنا ،ينبين على أن الزوج هل جيرب على البداءة

 .(6)يسرتده وجزم به صاحب العدة :واثنيها .(5)أنه ال يسرتد :أظهرها :فثالثة أوجه

مث زال العذر وامتنعت فله  ،للقاضي أهنا إن كانت معذورة عند التسليم :واثلثها
مث مهما سلم الصداق فليس له أن يرهقها على التمكني  ،االسرتداد وإال فال [/ب84]/

 ،وإزالة األوساخ ،واالستحداد ،ابلتنظفتتهيأ وهلا االستمهال قدر ما  (7)ذهبعلى امل

                                         
ما: نعم كما لو غصب املشرتي املبيع قبل تسليم الثمن، جيوز للبائع قال الرافعي: " أصحه( ٢) 

رده إىل حبسه. والثاين: الم ألن البضع ابلوطء كالتالف، فأشبها ما لو غصب املشرتي املبيع قبل 
 (.١12/ 8تسليم الثمن، وهلك عنده. العزيز)

 (.١12/ 8انظر: العزيز)( ١) 
 (.١2٠/ ٢1ه )(،كفاية النبي١12/ 8انظر: العزيز)( 1) 
 (.١12/ ٢1(، كفاية النبيه )٢18/ 1(، املهذب )١12/ 8انظر: العزيز)( 1) 
 (.11٠/ 2(، هناية احملتاج )11٢/ 1(، مغين احملتاج )١12/ 8العزيز )( 2) 
ين (، مغ١11/ ٢1(، كفاية النبيه )١٩/ ٢1انظر: هناية املطلب ) هو أبو املكارم الروايين.  (2) 

 (.11٠/ 2(، هناية احملتاج )11٢/ 1احملتاج )
 (.١١2/ 2انظر: الوسيات )( 1) 
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 (.1)وتقديره إىل رأي احلاكم فيمهلها يوما أو يومني وأكثره ثالثة

وهو ما أورده صاحب العدة ومل يثبته الشيخ أبو  ،أنه يستحب وال جيب :وفيه قول
 .(2)ن وحنوه تسمة اجلهاز والئوال خالف أهنا ال متهل لتهي ،حامد

هبا مرض أو هزال حبيث تتضرر  ن كانت صغرية ال تطيق اجلماع أوأب وإن كان عذر
ها إىل ؤ وال جيوز لزوجها وط ،م هذه الصغريةيلتسويل له ليكر و  ،ابلوطء أمهلت إىل زواله

  .(3)أن حتتمله

بل تسلم نفسها ليستمتع هبا فوق اإلزار كالرتقاء  (4)والنفاس وال متهل لزوال احليض
إن كان  :وقال املتويل .(5)واقعةتردد اإلمام فيه إذا خشيت املوازعا  ويكفي الدين والقرانء

 (.6)لهمت من حيضها ال يزيد على ثالثة أايمز 

نه ممتنع عن إ :ولو طلب تسليم الصغرية واملريضة اللتني ال حيتمالن الوطء وقال
 .(7)الوطء إىل زواله مل جيب عند اجلمهور

 نمناع فلها االمت ،ولو علمت احلائض من عادته أنه يغشاها يف احليض :قال الغزايل

                                         
 (.1٠٩/ 1(، النجم الوهاج )111/ ١(، أسىن املطالب )١12/ 8انظر: العزيز )( ٢) 
(، النجم الوهاج ١2٢/ 1(، روضة الطالبني )١11/ 8(، العزيز )١١2/ 2انظر: الوسيات )( ١) 
(1 /1٠٩.) 
 (.١12/ 8(، العزيز)٢12/ ٢1املطلب )انظر: هناية ( 1) 
هو الدم الذي خيرج عقب الوالدة او قبلها بقليل او السقات إذا استبان خلقه. انظر:  النفاس( 1) 

 (.1٢1( املصباح املنري )ص: 1٢٢التعريفات )ص: 
 (.٢12/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.١12/ 8زيز)(، الع٢12/ ٢1انظر: هناية املطلب )( 2) 
(، روضة ١11/ 8(، العزيز )2٢٠/ ٩( حبر املذهب )212/ ٩نظر: احلاوي الكبري )ا (1) 

 (.١2٢/ 1الطالبني )
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 . (3)جياب يف املريضة دون الصغرية :(2)وقال البغوي واخلوارزمي .(1)مضاجعته

وحكى وجهني يف  أميناً،ا إذا كان لكن قيده مب ،يف املريضة (4)وكذا قاله ابن داود
 :وقال ،ها وكان أميناؤ نه ال يطإ :وقال ، (5)تملحتلثمان إذا كانت ال ا الصغرية بنت

الصوم و ولو سلمت الصغرية إليه فله االمتناع من تسليمها  ،ليمهااألظهر أنه ال يلزم تس
 .(6)احليضكواإلحرام  

وهل له االمتناع من تسليم املريضة فيه وجهان املنصوص والقياس أنه ليس له ذلك 
  (.7)وإذا سلمها فعليه نفقتها خبالف الصغرية ،وجزم به املاوردي

                                         
 (.١١2/ 2انظر: الوسيات )( ٢) 
، مسع أابه هو أبو   حممود بن   بن العباس بن أرسالن العباسي مظهر الدين اخلوارزمي( ١) 

ه(، وكتابه "الكايف يف الفقه" خمطوط. 228وتفقه على احلسن بن مسعود البغوي، تويف سنة )
/ 1(، سلم الوصول إىل طبقات الفحول )١8٩/ 1انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )

 (.٢1١/ ٢١(، معجم املؤلفني )1٢2
 (.2١٢ /2انظر: التهذيب )( 1) 
الفقيه الشيخ أبو طاهر الزايدي إمام احملدثني والفقهاء  هو   بن   بن علي ابن داود( 1) 

بنيسابور يف زمانه، وكان شيخا أديبا عارفًا ابلعربية سلمت إليه الفقهاء الفتيا مبدينة نيسابور 
احلسني القطان، من تالمذته: أبو بكر البيهقي. انظر: سري أعالم واملشيخة. من مشائخه:   بن 

 (.٢٩8/ 1(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )١11/ ٢٠النبالء )
قال املاوردي: " وإن كانت صغرية فعلى ضربني: أحدحا: أن كمكن االستمتاع مبثلهام ألهنا ( 2) 

واج هبا، فهي كالكبرية، هلا أن يطالبه وليها ابنة تسع أو عشر قد قاربت البلوغ وأمكن استمتاع األز 
مبهرها وعليها تسليم نفسها. والضرب الثاين: أن ال كمكن االستمتاع مبثلها، ألهنا ابنة ست أو سبع 

 (.211-21١/ ٩حبسب حاهلا... مل يلزم تسليمها إليه. احلاوي الكبري )
 مل أقف عليه.( 2) 
 (.٢11/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
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لو  (1)ت اإلفضاءخافمث إن  ،بذلكلق مل يكن هلا االمتناع ولو كانت حنيفة اخل
 .(2)ليس له الفسخ بهو  ،فلها االمتناع من متكينه من الوطء ،وطئت لكرب آلة الزوج

 .(3)له الفسخ :وقال الغزايل

وليس له العود إىل وطئها إال بعد  ،أيت يف كتاب الدايتيفسولو وطئها فأفضاها 
 .(5)ول قوهلاالق [/أ85]/ :قال الشافعي (4)فإن اختلفا فيه ،الربء

 ،فإن وجدت عمل بقوهلن ،فمنهم من محله على ما إذا مل يكن هناك نسوة ثقات
 .(6)فإن مضى روجع النسوة ،ومنهم من محله على إذا مل ميض زمان يغلب فيه الربء

قال ظاهر اجلرح فإن مل تسلمه عمل بقول أربع  سلمت ...ومنهم من محله على ما إذا 
 نسوة.

 (7).هي صغرية ال حتتمل اجلماع :فقال أحدمها ،بو الزوجةف الزوج وألولو اخت

 :وقال اآلخر حتتمله فوجهان
                                         

: هو أن خيتلات مسلك الذكر مبسلك البول و الغائات بتمزيق احلاجز بينهما ويقال اإلفضاء (٢) 
(، معجم لغة الفقهاء 228/ ٢٢(، البيان )218/ ٩للمرأة مشروم أو شرمي. انظر: احلاوي الكبري )

 (.8٢)ص: 
( هناية احملتاج 181/ 1اج )(، حتفة احملت١2٢/ 1(، روضة الطالبني )١18/ 8انظر: العزيز)( ١) 
(2 /11٢.) 
 (.121/ 2انظر: الوسيات )( 1) 
( قال البغوي: " ولو وطيء الزوج امرأته، فأفضاها مل يكن له العود إىل مباشرشا، حىت تربأ الربء 1) 

الذي إن أعاد مل ينكأها. وإن اختلفا يف الربء: فقال الزوج: قد برئت وأنكرت ما يدعيه الزوج 
. التهذيب "رى أربع نسوة عدول، فإن قلن: صارت حمتملة، أجربت على التمكني تمل أن ت

(2/2١١.) 
 (.2/١8١انظر: األم )( 2)
 (.2٢1/ ٩(، حبر املذهب )١2١/ 1(، روضة الطالبني )١18/ 8انظر: العزيز)( 2) 
 (.١2١/ 1(، روضة الطالبني )١1٩/ 8انظر: العزيز)( 1) 
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 .القول قول من ينكر االحتمال :أحدمها

 ةأملهيااملرأة ولو وقع هذا بني  ،رى أربع نسوة أو رجلني من احملارمأهنا تُ  :وأصحهما
 .(1)وزوجها

 .(2)جهانويف االكتفاء بواحدة و  ،رى النسوةتُ  :قال الغزايل

 .(3)فالقول قول الزوج ،فادعاه األب ةولو اختلفا يف موت الزوج

ُ:فرع
ملوضع العقد ا اعتبار  ،امرأة ابلبصرة وجب تسليمها ببغداد (4)ج رجل ببغدادو لو تز 

وبعث من حيضرها إليه  (5)ولو خرج إىل املوصل، حضورها ببغداد :قيل ،وال نفقة هلا
 .(6)هبنفقتها من بغداد إىل املوصل علي

سئل القاضي عن رجل غريب زوج ابنته ببلد ومل يستوف مهرها فأراد الرجوع  :آخر
 .(7)له ذلك حىت تستوفيه :فقال ،هبا إىل وطنه

 احلكمُالثالث:ُتقريرُاملهر
وتقدم عليه أن املرأة متلك مجيع املهر املسمى يف العقد ابلعقد لكنه ملك غري  

                                         
 (.١2١/ 1الطالبني )(، روضة ١1٩/ 8انظر: العزيز)( ٢) 
 (.2/١١2انظر: الوسيات )( ١) 
 (.١2١/ 1(، روضة الطالبني )١1٩/ 8انظر: العزيز)( 1) 
بناها اخلليفة العباسي املنصور يف القرن الثامن، واختذها عاصمًة للدولة مدينة مشهورة، ( 1) 

 (. ٢/121انظر: معجم البلدان: ) العباسيةم
اّت رحال الركبان ومنها يقصد إىل مجيع البلدان فهي ابب العراق حم مدينة مشهورة يف العراق، (2) 

 (2/١١1، انظر: معجم البلدان: )ومفتاح خراسان ومنها يقصد إىل أذربيجان
 (.١2١/ 1(، روضة الطالبني )١1٩/ 8انظر: العزيز)( 2) 
 (.١٠1/ 1انظر: أسىن املطالب )( 1) 
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 (.1)ابلطالق وحنوه هفصنتقر لسقوط مجيعه ابلردة وحنوها و مس
ستقر املهر الواجب يوإمنا  ،وإن كانت متلك ابلتصرف فيه بعد قبضه وقبل استقراره

 :أبحد أمرين رضفابلعقد أو ابل
لوقوعه يف احليض أو النفاس أو اإلحرام أو  كان أو حراماً حالال ً  ،الوطء :أحدمها

 .(2)واحدة أةصوم رمضان ويكفي وط
ذلك بني احلرة يف وال فرق  ،أحدمها استقر كمال املهرفإذا مات  ،املوت :الثاين

سقط مبوهتا قبل الدخول بناء على أن سيدها يزوجها يأن مهرها  :واألمة ويف األمة وجه
 (.3)ابمللك

 (4)فإنه يسقط على األصح هاويستثين منه ما إذا قتلت األمة نفسها أو قتلها سيد
 :قبل الدخول وجه يبأجنو قتلها الزوج أو وفيما إذا قتلت احلرة نفسها أو ماتت األمة أ

 (.5)أنه يسقط

 :تقرير املهر هبا طريقان فيف ءوأما اخللوة من غري وط

ل أن بأهنا ال تقرره ولو طلقها ق [/ب85]/ (6)اجلديد الصحيح :فيه قوالن :أحدمها
 .(7)عانقة أو تقبيل أم المبيطأها مل جيب إال نصف املهر سواء استمتع هبا 

                                         
 (.١٩1/ 2(، حتفة احملتاج )1٠٠/ ٢1(، كفاية النبيه )1٩8/ 2انظر: التهذيب )( ٢) 
قال الغزايل: " وال يتقرر كمال املهر إال ابلوطء أو موت أحد الزوجني فأما اخللوة فال تقرر ( ١) 

 (.١١2/ 2على اجلديد من القولني" الوسيات )
 (.٢1٢/ 8(، العزيز)21٠/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.٢٩1/ 8(، العزيز)٢82/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.٢٩1/ 8(، العزيز)٢81-٢82/ ٢١انظر: هناية املطلب )( 2) 
(، العزيز 1٩1/ ٢١(، هناية املطلب )122/ ١(، املهذب )21٠/ ٩انظر: احلاوي الكبري )( 2) 
(8 /١1٩.) 
 (.١1٩/ 8(، العزيز )1٩1/ ٢١(، هناية املطلب )122/ ١انظر: املهذب )( 1) 
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 .(1)القول قول الزوج يف عدم اإلصابة فيها وعلى هذا

سواء طال زمنها أو قصر  ،أهنا تقرره سواء كانت اخللوة بداره أو بدارها :والقدمي
  :وجهان (2)وعلى هذا ففي ثبوت العدة والرجعة

 .(3)ثبوهتما :أظهرمها

احليض والنفاس ك ،ط أن ال يكون هناك مانع شرعي هبما أو أبحدمهارت وهل يش
 :فرض واإلحرام فيه وجهانوصوم ال

 .(4)أنه يشرتط وجزم املتويل مبقابله :أظهرمها

 .والعنة والرتق والقرن بويشرتط انتفاء املانع احلسي قطعا كاجل

ب  الرتق واجلبني فصلولو  :قال ،بهجمع رتقها أو  هقرر تالوجه عندان  :قال اإلمام
 (.5) وجه لكان لهإليه العجز  دّ رَ بِ إىل أن ميكن اجملبوب  مصرياً 

ثبت حرمة ترم الربيبة و حتويف الوطء فيما دون الفرج وجهان ينبنيان على أنه هل 
  (6)الطريق الثاين القطع ابجلديدو املصاهرة وقد تقدما 

 .(7)ويف تقرر املهر ابستدخال ماء الزوج وجهان تقدما

                                         
 (.٢٩٠/ ٢٠(، حبر املذهب )1١٢/ ٢٠وي الكبري )، احلا(١1٠/ 2( انظر: األم )٢) 
: من الرجوع، وهي ابلفتح اسم للمرة وابلكسر اسم للهيئة. وشرعاً: رد املرأة إىل الّرجعة( ١) 

( ، 8/٢٢2)النكاح من طالق غري ابئن يف العدة على وجه خمصوص. انظر: لسان العرب 
 (. 1١2 /1)، مغين احملتاج ٢/128التعاريف 

 (.2١/ 8( العزيز)٢٩٠/ ٢٠(، حبر املذهب )1١٢/ ٢٠انظر: احلاوي الكبري )( 1) 
 (.1٢1/ 1(، النجم الوهاج )٢٩1/ ٢2انظر: هناية املطلب )( 1) 
 (.٢٩1/ ٢2انظر: هناية املطلب )( 2) 
 (.١12/ ٢1(، كفاية )١21/ 1(، روضة الطالبني )١2٢/ 8انظر: العزيز )( 2) 
 (.١12/ ٢1(، كفاية النبيه )2١/ 8زيز)انظر: الع( 1) 
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ُالصداقُالفاسدُامالبابُالثاينُيفُأحك
 .(1)فيه الصداق على املذهب وليس ركناً  : أن النكاح ال يفسد بفسادوالقاعدة

 ،ما بلغ وجيب مهر املثل ابلغاً  ،فإذا فسد فسد أثره ،وأثر ذكره فيه التعيني والتقدير 
ويبقى التقدير إلمكان اعتباره فيجب قدر ماليته فيه خالف  ،أو يفسد التعيني خاصة

  .قأن النكاح يفسد بفساد الصدا :واألصح األول وفيه قول قدمي ،تقدم

 :(2)ولفساد الصداق أسباب

ما النتفاء ماليته كما لو إ ،لورود عقد الصداق عليه أن ال يكون قابالً  األول:
 نتفاء ملكيته للمصدق كما لو أصدقها شيئاً الأو ، (3)أو خنزيراً  أو خراً  أصدقها حراً 

 حلر ويفابطل العقد يف  أو مغصوابً  ولو أصدقها عبدين فخرج أحدمها حراً  مغصوابً 
 .(4)املغصوب

وقيمتها  (5)فإن مت تصحيحه فيه فلها مهر املثل يف األصح ، تفريقالويف اآلخر قوال  
وإن  ،وإن صححناه منه فلها اخليار فإن فسخت فعلى القولني ،يف القول اآلخر معاً 

  :أجازت فقوالن

 .وال يبقى هلا غريه ترضى ابآلخر صداقاً  :أحدمها

                                         
 ، (١١8/ 2الوسيات )، (2/ ٢1( هناية املطلب )121/ ٩احلاوي الكبري )انظر: (٢) 
 .(١21/ 1) روضة الطالبني ،(٢11/ ٢1) هناية املطلبانظر: (١) 
أسىن املطالب  ،(١٢1/ 1النجم ) ،(٢2١/ 1روضة الطالبني ) ،(٢٠٢/ 8العزيز)انظر: (1) 
 .(111/ 1حتفة احملتاج ) ،(٢22/ 1)
أسىن املطالب  ،(١٢1/ 1النجم ) ،(٢2١/ 1روضة الطالبني ) ،(٢٠٢/ 8العزيز)انظر: (1) 
 .(111/ 1حتفة احملتاج ) ،(٢22/ 1)
 .(١٠1/ 1أسىن املطالب ) ،(١2٢/ 8العزيز)انظر: (2) 
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معه حصة املغصوب يف مهر املثل إذا وزعنا  [/أ86]/ذ أن هلا أن أتخ (1): وأظهرمها
 .(3)وقيمته يف القول الثاين، (2)على القيمتني يف أصح القولني

 (.4)ومها القوالن يف أن املشرتي جيرد كل الثمن أو يقسط ما صح فيه العقد 

والواجب مهر  ،ا ومل يصفه فالتسمية فاسدةأو دابة مطلق أو ثوابً  ولو أصدقها عبداً  
 .(5)وإن وصفه صحت التسمية ووجب املسمى ،املثل

رض فهو لغو ال أتثري غ: الشرط الفاسد فيه والشرط الواقع فيه إن مل يتعلق به الثاين
كذا إذ   فالنب من هتذا بشرط أن بكزوجتك  :ومثله اإلمام بقوله ،كما مر يف البيعله  

 (.6)بس إال احلرير وفيه نظرليشرط أن ال بعتك العبد و  :كقوله،  ال تعلق للهبة ابلتزويج

شرط أن أنفق عليك أو أن  :رض فإن مل خيالف موجب العقد كقولهغوإن تعلق به  
أو أن ال  ،تئأو أتسرى أو أسافر بك إن ش ،أو أتزوج عليك ،أو أقسم لك ،أجامعكِ 

 .(7)مل يؤثر يف النكاح وال يف الصداق ،خترجي إال إبذين

 :وإن خالف موجبه فهو ضرابن 

أو  ،قصود النكاح كما لو نكحها بشرط أن يطلقها بعد شهرمبل أن خيُِ  :مهاأحد 
شرط أن ال جيامعها بأو  ،سواء كان الشرط منه أو منها ،مىت شاءت أو ،إذا قدم زيد

                                         
 .(١٠1/ 1أسىن املطالب ) ،(١2٢/ 8العزيز)انظر: (٢) 
أسىن املطالب  ،(١٢1/ 1النجم ) ،(٢2١/ 1روضة الطالبني ) ،(٢٠٢/ 8العزيز)انظر: (١) 
 .(111/ 1حتفة احملتاج ) ،(٢22/ 1)
 .(١٠1/ 1أسىن املطالب )، (١2٢/ 8العزيز)انظر: (1) 
 (.1١/ ١بداية احملتاج ) ،(1٠/ 1) التهذيب ،(٢28/ ٢8احلاوي الكبري )انظر: (1) 
أسىن  ،(1٠٠/ 1النجم الوهاج ) ،(١21 /1روضة الطالبني )، (١2١/ 8العزيز) انظر:(2) 

 .(١٠1/ 1املطالب )
 .(1٠١/ ٢١هناية املطلب )انظر: (2) 
 .(١١٩/ 2( الوسيات )1٠١/ ٢١هناية املطلب )انظر: (1) 
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البطالن ويف ترك اجملامعة  (1)واألصح يف صور الطالق ،تقدما يف قسم املوانعفقوالن 
 .زم به احملامليإذا كان الشرط من الزوج وج (2)الصحة

وجعل البغوي اخلالف إذا كانت  ،فساد الصداقإ لشرط يفافإن صححناه أثر  
ر ؤثفأما إذا آيس من احتماهلا للجماع فال ي ،حمتملة للجماع يف احلال أو يف املآل

 .(3)ألنه مقتضى العقد ؛الشرط يف فساد النكاح

تمل اجلماع فهو كما حتفإن كانت ممن  ،ولو شرط أن ال يطأها إىل مدة كذا :قال 
يف تلك املدة صح  هوإن كانت ال حتتمله يف احلال وستصري إىل احتمال ،لو شرطه مطلقاً 

 .(4)النكاح

واء كان هلا كما إذا شرطت أن س ،ل ابملقصود األصلي من النكاحأن ال خيُِ  الثاين:
 ،سافر هبايأو ال  ،أو ال يطلقها ،أو أن ميكنها من اخلروج مىت شاءت ،تسرى عليهايال 

أو كان عليها كما إذا شرط أن جيمع  ،أو أن تسافر مىت شاءت ،أو أن يطلق ضرهتا
فيفسد  [/ب86]/ ،أو ال ينفق عليها ،قسم هلايأو أن ال  ،بينها وبني ضرهتا يف مسكن

 .(5)الشرط ويؤثر يف إفساد الصداق على املذهب دون النكاح

رب املاوردي غوأ ،يف إفساد النكاحيؤثر  :وقيل ،ال يؤثر يف إفساد الصداق :وقيل
ولو شرطت هي ذلك مل  ،إن شرط أن ال يقسم عليها ومعه غريها بطل النكاح :فقال

 . (6) يف شرط الوطء على املذهب يف أنه ال جيب مرة يبطل وهو بناء منه على طريقته
                                         

 .(182/ ٩( حبر املذهب 2٠8/ ٩احلاوي الكبري )انظر: (٢) 
 (.2٠1/ ٩احلاوي الكبري )انظر: (١) 
  .(2١٢/ 2التهذيب )انظر: (1) 
  ،(21٢/ ١فتاوى ابن الصالح )انظر: (1) 
( هناية املطلب ٢12/ ٢1( هناية املطلب )٢2٢( التنبية )ص: 1٩/ 2األم للشافعي )انظر: (2) 
 .(2٢1/ 2(، التهذيب )٢12/ ٢1)
 .(2٠1/ ٩احلاوي الكبري )انظر: (2)  
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وإن شرط هو ذلك  ،بعد شهر بطل النكاح (٢)[جيامعها]ولو شرطت أن  :قال
وإن شرطت هي ، صح النكاح وهلا النفقة ولو شرط أن ال نفقة هلا أبداً  :فوجهان قال

 .(2)ومها كاخلالف اآليت يف املفوضة ،ذلك ففي صحة النكاح وجهان

يصح النكاح ويبطل  :ث قلنايهر هلا يف احلال وال يف املآل وحإذا شرط أن ال م 
وسواء كان  ،أم ال على املسمى اسواء زاد ،الصداق فالواجب مهر املثل على املذهب

 (.3)نفسهها كما لو فسد املسمى يف يالشرط هلا أو عل

أن  :ووجه آخر البن احلداد ،ل من املسمى ومهر املثلقأن الواجب األ :وفيه وجه 
وإن نقص والشرط  ،املسمى إن زاد على مهر املثل وكان الشرط هلا فالواجب املسمى

 .(4)عليها فكذلك

 :م فما دوهنا يف الصداق فطريقانولو شرط اخليار ثالثة أاي 

 :فيه ثالثة أقوال :أحدمها 

وإن فسخت  ،فإن أجازت لزم ،أنه يصح الصداق والشرط فيثبت اخليار :أحدها 
 .(5)رجعت إىل مهر املثل

                                         
 يف األصل: " خيالعها" واملثبت من )ز( وهو املناسب. (٢)
هناية  ،(111/ 1مغين احملتاج ) ،(181/ 1حتفة احملتاج ). انظر: الشرطصح النكاح وفسد (١)  

 .(111/ 2احملتاج )
التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرذ أنه ": -ر ه هللا تعاىل  -قال الشافعي  (1) 

هلا أو يقول  تفويض يف النكاح أن يتزوج الرجل املرأة الثيب املالكة ألمرها برضاها وال يسمي مهراً 
أتزوجك على غري مهر فالنكاح يف هذا اثبت فإن أصاهبا فلها مهر مثلها وإن مل يصبها حىت طلقها 

 .(11/ 2األم ) ".فال متعة وال نصف مهر هلا
النجم  ،(٢1٩/ ٢1كفاية النبيه )  ،(١22/ 1( روضة الطالبني )١21/ 8العزيز)انظر: (1) 

 .(1٢٩/ 1الوهاج )
 .(1٩٠/ ٩البيان ) ،(2٢2/ 2التهذيب ) ،(١١٩/ 2الوسيات )انظر: (2) 
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 .(1)أنه يفسد ويفسد النكاح :والثاين 

أن  :أنه شرط فاسد يفسد الصداق دون النكاح وفيه وجه آخر :والثالث األصح 
 .(2)رط فاسد والصداق صحيحالش

  (.3)ففي خيار اجمللس وجهان ،وإذا أثبتنا خيار الشرط فيه

 ابلقول الثالث وأما شرط اخليار يف النكاح فيفسده. والطريق الثاين: القطع 

إن تزوج عليها أو  لفنيوأب ،ولو تزوجها أبلف إن مل يتزوج عليها أو مل يسافر هبا
 (4)املثل سواء سافر هبا أم السافر هبا فسد الصداق ووجب مهر 

وإن تزوجها على أن ال ترث منه أو على أن ال يرث منها أو على أن ال يتواراث أو  
 .(5) يصح ويبطل الشرط هنأ بطل النكاح وفيه قول ،على أن النفقة على غري الزوج

 :قال يف اإلمالء ،ولو زوج أمته من عبد غريه بشرط أن يكون األوالد بني السيدين
 .(6)يبطل النكاح :وفيه قول ،وفسد الشرط ،النكاح صح

ُ

                                         
 .(2٢2/ 2التهذيب ) ،(١١٩/ 2الوسيات )انظر: (٢) 
/ 8العزيز) ،(1٩٠/ ٩البيان ) ،(١١٩/ 2الوسيات ) ،(٢18/ ٢1هناية املطلب )انظر: (١) 

١22). 
وإذا أثبتنا اخليار يف الصداق، ففي ثبوت خيار اجمللس وجهان، نقلهما الشيخ  قال الرافعي: "(1) 
 . قد رأينا أنه مل يتطرق إىل بيان الوجهني.(١22/ 8و الفرج. العزيز)أب
 ،(1٠١/ ٢١هناية املطلب ) ،(122/ ١املهذب ) ،(2٠2/ ٩احلاوي الكبري )انظر: (1) 

 .(2٢1/ 2التهذيب )
 .(١21/ 8العزيز )انظر:  (2) 
النجم  ،(٢2٠/ ٢1كفاية النبيه )  ،(١22/ 1( روضة الطالبني )١21/ 8) العزيزانظر:  (2) 

 .(1١٠/ 1الوهاج )
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ُفرع

لو عقد النكاح أبلف على أن ألبيها " :عن الشافعي أنه قال [/أ87]/روي املزين  
وهلا منعه  ،ولو عقده على ألف على أن يعطي أابها ألفا كان جائزاً ، ا فاملهر فاسدألفً 

 .(1)"مل تتم ألنه هبة مل تقبض أو وكالة ؛وأخذها منه

  :واختلف األصحاب على طرق 

وصححه  ،وصحته يف الثانية ،قرير النصني وهو فساد الصداق يف األوىلت :هاحدأ
 (.3)وضعفه اإلمام (2)الغزايل

وانقسم هؤالء  ،أنه يفسد الصداق يف الصورتني ،(1)[األكثرين]وهو قول  :والثاين 
 .(5)ومؤول طإىل مغل

 .(6)كذا ذكره الغزايلوخترجيا ً  أن يف املسألتني قولني نقالً  :والثالث 

ونسبوا الصحة إىل  ،خمرجان يف الثانية ،وقال العراقيون مها منصوصان يف األوىل 
 .(7)القدمي

واستحقت الثالثة  وألمها ألفاً  أبلف على أن ألبيها ألفاً  اجهلو زوّ  :وقال يف القدمي 
 وفيه وجه ،ني ألفانوعلى الصحة املهر يف الصورت ،تشطر الثالثة ابلطالقتاآلالف و 

                                         
 .(18/ 2األم )انظر: (٢)  
 .(١1٠/ 2الوسيات )انظر:  (١) 
 .(٢11/ ٢1طلب )هناية املانظر:  (1) 
 يف األصل: " األكثرون " واملثبت من )ز( وهو الصواب لغواي. (1)
 (.18٩-181/ ٩البيان )(، 2٢2-2٢1/ 2التهذيب )انظر: (2)  
 .(١1٢/ 2الوسيات )انظر: ( 2)
 .(١22/ 8العزيز)(، 2٢2-2٢1/ 2التهذيب )انظر: (1) 
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وفسر . (1)ه هي عليه فال يفسدطرت يشرط الزوج ذلك عليها فيفسد أو تش بني أن فارق
 والبغوي الصورة الثانية مبا إذا جرى ذكر اإلعطاء على سبيل الوعد هببتها ألفاً فوراين ال

ووقع يف بعض نسخ  .(2)فإن جرى على وجه االشرتاط مل يصح الصداق :من أبيها قاال
وقرئ يعطي ابلتاء أو  بدوهناابلواو ويف بعضها  تصر وعلى أن يعطي أابها ألفاً املخ

 .(3)ابلياء

  لفسادُالصداقُتفريقُالصفقةلسببُالثالث:ُا

ُوفيه مسألتان: 

 ،أو ثواب معينني اأو عبد مثالً  على أن ترد عليه ألفاً  أو ثوابً  لو أصدقها عبداً  :األوىل
وللويل التصرف يف ماهلا  ،من ماهلا مين وملكين ألفاً زوج موليتك  :ما أبن يقول للويلإ

ُ(.4)به الويل إليهيبوالية أو وكالة ببيع هذا العبد فيج

فيقبل الزوج  ،وملكتك ألفا من ماهلا هبذا العبد ،زوجتك بنيت :أو أبن يقول الويل 
 .(5)فهو مجع بني عقدين خمتلفي احلكم يف صفقة واحدة

 .(6)واألصح الصحة ،اتاجلمع بني املختلففريق الصفقة يف ت وفيه قوال 

 ومنهم من طردمها فيه أيضاً  ،بفساده فالفاسد البيع والصداق دون النكاح :فإن قلنا 

                                         
، (١٠2/ 1أسىن املطالب )، (1٢2/ 1النجم الوهاج ) (،2٢2-2٢1/ 2التهذيب )انظر: (٢) 

 .(112/ 1مغين احملتاج )
 (.١1١-2/١1٢(، الوسيات )2٢2-2٢1/ 2التهذيب )انظر: (١)
 (.١11-١1١-١1٢/ 2الوسيات )، (٢11/ ٢1طلب )انظر: هناية امل(1) 
(، النجم الوهاج ١21/ 1روضة الطالبني )، (١28/ 8) لعزيز، ا(1٩٩/ 2التهذيب )انظر: (1) 
(1 /1٢1). 
 .(1٩٩/ 2التهذيب ) (،12٢/ ٩احلاوي الكبري ) انظر:(2) 
 (.2/2٩٢، روضة الطالبني )(١28/ 8العزيز)، (1٩٩/ 2التهذيب )انظر: (2) 
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 .(1)جراي على القول الضعيف أن فساد الصداق يقتضي فساد النكاح وهلا مهر املثل

ى فإذا وعلى مثن املسم ،وزعنا العبد على مهر مثلها [/ب87]/بصحته  :وإن قلنا 
 . (2)بيعم هنصف العبد صداق ونصفف ،كان مهر املثل ومثنه ألفا وقيمته ألفني

 .(3)فإن طلقها قبل الدخول رجع إليه نصف املهر وهو نصف العبد

، ورجعت إىل مهر املثل على الصحيح ،ولو تلف العبد قبل القبض اسرتد األلف 
 .(4)وإىل قيمة نصف العبد على قول

فرده اسرتدت الثمن ويرجع للصداق مبهر املثل أو بقيمته  باً ولو وجد ابلعبد عي 
 .(5)سليما فيه القوالن

 :وإن أرادت أن تفرد القدر املبيع أو املصدق ابلرد فطريقان 

كما لو اشرتت عبدين   ،أنه على القولني يف تفريق الصفقة يف الدوام :أحدمها 
 (.6)دمها املعيب ابلردوأراد إفراد أح ،صفقة واطلع على عيب هبما أو أبحدمها

 (.7)القطع ابجلواز :والثاين 

 ،د املبيع وهو نصف العبددافله رده واسرت  عيباً،ولو وجد الزوج ابلثمن املأخوذ  

                                         
 (١28/ 8(، العزيز)12٢/ ٩احلاوي الكبري )انظر: (٢) 
 .(١28/ 8العزيز). (1٢1/ 2( هناية املطلب )12٢/ ٩احلاوي الكبري )انظر: (١) 
 .(١21/ 1روضة الطالبني )، (١28/ 8العزيز)انظر: (1) 
 (.2/2٩٢(، روضة الطالبني )8/١28(، العزيز )2/1٩٩انظر: التهذيب )(1) 
 .(١21/ 1روضة الطالبني )(، 8/١28انظر: العزيز )(2) 
 (١11/ 8العزيز) (،٢21-٢2١-٢2٢/ ٢1هناية املطلب )انظر: (2) 
، روضة الطالبني (١11/ 8العزيز) (،٢21-٢2١-٢2٢/ ٢1هناية املطلب ) انظر:(1) 
(2/2٩٢.) 
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 (.1)ويبقى هلا النصف املصدق

ففي صحة الصداق والبيع  ،ولو قال زوجتك جارييت وبعتك عبدي هذا بكذا 
 .قوالن تقدما يف تفريق الصفقة

امها وزع املذكور على مهر املثل وقيمة العبد فما خص املهر صداق فإن صححن 
وليس للمرأة  خصه،لو رد الزوج العبد بعيب اسرتد الثمن الذي و وما خص القيمة مثن ، 

 (2)رد الباقي والرجوع إىل مهر املثل

 .(3)فإن رده بعيب وفسخ النكاح قبل الدخول رجع إليه مجيع العوض

 وأالصداق إىل مهر املثل  يففريد العبد وهل يرجع  ستحقاً م نيوإن ظهر العوض املع
 .(4)إىل حصة الصداق من املعوض فيه القوالن

قال  ،هم اليت هلا مبائتنيادر  (2)[ائةامل]وملكتك هذه  ،زوجتك ابنيت :قال لرجل فرع:
فإن كان من أحد  ،(2) فالبيع والصداق ابطالن كما يف مسألة مد عجوة :يف األم

                                         
/ 1روضة الطالبني )، (١11/ 8العزيز) (،٢21-٢2١-٢2٢/ ٢1هناية املطلب )انظر: (٢) 

 (.12-12/ ١أسىن املطالب )، (١21
 .(٢٠2/ 1النجم الوهاج ) ،(١28/ 1روضة الطالبني )، (١2٩/ 8العزيز)انظر: (١) 
 .(١28/ 1روضة الطالبني )، (١2٩/ 8العزيز)انظر: (1) 
العبد ورجعت للصداق إىل مهر املثل على األظهر. وعلى الثاين: إىل حصة قال النووي: رد (1) 

 .(١28/ 1روضة الطالبني ) الصداق منه.
 )ز( وهو الصواب.واملثبت من  يف األصل:" مائة " (2)
بيع ربوي جبنسه، ومعهما أو مع أحدحا صنف آخر من غري جنسه، مثل بيع هو  (2)

، أسىن (112، ١٩2الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشافعي: )انظر: . درحني بدرهم وثوب
 (.١/١2املطالب )
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 .(1)وفيه القوالن صرفنري كان ذلك مجعا بني الصداق والالطرفني دان

لو مجع بني نسوة يف عقد واحد بصداق واحد ومل يبني حصة كل منهن  الثانية:
  .(3)ويف الصداق قوالن ،(2)فالنكاح صحيح

أعمام أو  وأخوة إأبن يكون للرجل بنات أبناء  ،وهذا قد يتصور مع احتاد الويل
ابن وبنت عم وبنت أخ وعتيقة وقد يكون مع تعدد الويل أبن عتيقات أو يكون له بنت 

 (.4)زوجهن يف عقد واحدي نسوة رجالً  [/أ88]/وكل أولياء 

ويف فساد العوض  ،حصلت البينونة قطعا ،ولو خالع نسوة على عوض واحد 
 (.5)القوالن

ك كل واحد من الَّ من مُ  أو عبيداً  ،ونص على أنه لو اشرتى عبدين من مالكني 
 .(6)ما من املالكني أو من وكيلهم بثمن واحد كان البيع ابطالً إ ةلك صفقة واحدما

ولألصحاب يف  (7)حد صحت الكتابةواعلى عوض  وعلى أنه لو كاتب عبيداً  
 :هذه النصوص طرق

وعوض  ،وجعل الصداق ،وصحة الكتابة ،تقريرها والقطع بفساد البيع :أحدها 

                                         
 (.8/١81انظر: األم )( ٢)
 . (١2٠/ 8العزيز )، (١18/ 8حبر املذهب ) ،(١1١/ 2الوسيات )انظر: (١) 
 (.٢٩1انظر: خمتصر مزين )ص(1) 
 .(١2٠/ 8العزيز )انظر: (1) 
، روضة الطالبني (١2٠/ 8العزيز )القول األول الفساد، القول الثاين الصحة. انظر: (2) 
(2/2٩١.) 
 .(11/ ١أسىن املطالب )، (١2٠/ 8(، العزيز)١٩٠/ 1احلاوي الكبري )انظر: (2) 
 .(8٢ /8األم )انظر: (1) 
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 :على قولني (1)اخللع

 (2)مهافساد :أصحهما 

 .(4)يف الكتابة (3)وهو األظهر إثبات القولني :والثاين 

 .(5)والقطع بصحة النكاح ،إثبات القولني يف الصداق واخللع والبيع :الرابع 

 .(6)القطع بفساد البيع والصداق واخللع وصحة الكتابة :اخلامس 

فإن  ،نإن قلنا بصحة الصداق فظاهر املذهب أنه يوزع على مهور أمثاهل التفريع:
 ،ده صفقة واحدةيكما لو ابع عب  ،وإن تفاوتت تفاوتن فيه ،تساوت املهور تساوين فيه

يوزع على عدد . وفيه وجه بعيد وقيل قول: أنه (7)إىل التوزيع لتلف وحنوه  احتيجو 
 (.8)مهر مثلهما :أصحهما :ا جيب لكل منهن قوالنمففي ،بفساده :وإن قلنا ،وسهنؤ ر 

فلكل منهن ما يقتضيه التوزيع من  ،وزع على مهور أمثاهلنأن املسمى ي :واثنيهما
                                         

، وشرعا: إزالة ملك وهو مأخوذ من خلع الثوب وغريه يف اللغة: النزع، واإلزالة مطلقاً  اخللع (٢) 
(، خمتار 12/ 8انظر: لسان العرب ) . مفارقة املرأة بعـوض  :النكاح أبخذ املال و قال بعضهم

(، مغين احملتاج ) 1٩٠/ 1اج ) (، حتفة احملت١18(، حترير ألفاظ التنبيه ) ص 18/ ٢الصحاح ) 
1 /112.) 
 (2٠٠/ 8البيان ) (81/ ٢1هناية املطلب )، (1٩1/ ١املهذب )انظر: (١) 
والفرق أن البيع معاوضة حمضة، وأتثري فساد العوض واجلهل به يف البيع أشد قال الرافعي: "(1) 

به، والنكاح والبينونة ال يتأثران  من أتثريحا يف العقود الثالثةم ألن البيع يلغو بفساد العوض، واجلهل
العزيز شرح  ".بذلك، والكتابة وإن فسدت ال تلغو، بل إذا أدى املسمى عتق مبوجب التعليق

 . (١2٠/ 8الوجيز)
 .(2٠٠/ 8البيان ) (،8٩-81/ ٢1هناية املطلب ) ،(1٩1/ ١املهذب )انظر: (1) 
 .(١2٢/ 8العزيز) (،٢1/8٩هناية املطلب )انظر: (2) 
 (١11/ 2( الوسيات )١2٢/ 8العزيز)نظر: ا(2) 
 .(١2٩/ 8( العزيز )١11/ 2الوسيات ) ،(٢2٩/ ٢8احلاوي الكبري )انظر: (1) 
 .(١2٩/ 8العزيز )، (2٠٢/ 2( التهذيب )٢2٩/ ٢8احلاوي الكبري )انظر: (8) 
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قوما فاحلاصل هلن على هذا القول كاحلاصل هلن توقيمته إن كان م ،مثله إن كان مثلياً 
 (.1)على قول صحة املسمى

 (.3)من عبد بصداق واحد صح الصداق قطعاً  (١)[هيأمت]ولو زوج  

قبله هلم  ،ل يف عقد واحد مبهر واحدولو زوج رجل بناته األربع من أربع أبناء لرج 
وفالنة من فالن إىل آخرهن أبلف  ،زوجت ابنيت فالنة من ابنك فالن :أبوهم أبن قال

 :فطريقان

 (4).أن يف صحة الصداق القولني السابقني :أحدمها 

 (.5).القطع ابلبطالن :والثاين 

بصحة  :لناوق ،عليه وحمللة يف عقد واحد بصداق واحد (6)ولو مجع بني حمرمة 
 .(7)فهل هلا مهر املثل أو حصته من املسمى فيه القوالن ،النكاح يف احملللة على القدمي

كما لو   ،(8)الصداق أن يتضمن إثباته رفع النكاح من أصله لفسادالرابع:ُالسببُ
 [/ب88]/أو على القول أبن له  قبل السيد نكاح حرة لعبده إما إبذنه إن كان ابلغاً 

أو قبل العبد نكاحها إبذن سيده على  ،هلا صداقاً أو جزءاً معينا منه  بتهإجباره وجعل رق

                                         
 (١2٩/ 8العزيز)، (2٠٢/ 2التهذيب )انظر: (٢)  
 يف األصل: " أمته" واملثبت من )ز(. (١)
مغين احملتاج  ،(18٩/ 1حتفة احملتاج ) ،(١2٩/ 1روضة الطالبني )، (١2١/ 8العزيز)انظر:  (1) 
(1 /118). 
 (١2٩/ 1روضة الطالبني )، (١2١/ 8العزيز)انظر: (1)  
 (١2٩/ 1روضة الطالبني )، (١2١/ 8العزيز) انظر: (2) 
 يف )ز(: حمرمية.( 2)
 .(٢1١/ 2الوسيات ) ،(١١1 /٢2اجملموع )، (11٢/ ١املهذب )انظر: (1)  
 .(١12/ 2التهذيب )انظر: (8)  
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  .(1)وال النكاح  صداقاإل يصح الهلا ف صداقاأن رقبته أو جزءا منها 

ُ.(2)وجيب مهر املثل ،أنه يصح :وفيه وجه

أما لو زوجه أبمة أو تزوج هبا ابإلذن على أن تكون رقبته أو بعضها صداقا هلا  
فينبين على أن السيد إذا ابع عبده مث لو طلقها قبل الدخول  ،ح والصداقفيصح النكا 

فيه ثالثة و  ؟فإىل من يعود املهر ،وبعد أداء املهربعدما تزوج إبذنه وطلق قبل الدخول 
  :أوجه

أنه يعود إىل املشرتي سواء كان البائع أداه من خالص ماله أو من كسب  :أصحها
 .(3)و بعدهوسواء أداه قبل البيع أ ،العبد

 .(4)يعود إىل البائع :واثنيها

وإن  ،أنه إن أداه من خالص ماله أو من كسب عبده قبل البيع فيعود املهر إليه :واثلثها 
 (.5)أداه من كسب العبد بعد البيع فيعود إىل املشرتي

أو ارتدت املرأة أو عتقت  ،فلو فسخ أحدمها النكاح بعيب بعد البيع وقبل الدخول 
 .فيه األوجه الثالثة ؟ من يعود الصداقوفسخت فإىل

قبل الدخول  ،مث طرأ ما يوجب اسرتجاع الثمن أو بعضه ،ولو أعتق املشرتي العبد 
 ،يعود إىل البائع هناك فيعود هنا إىل املعتق :ردة أو فسخ بعيب فحيث قلنا وألطالق 

                                         
 ،(١12/ ٩( البيان )١12/ 2التهذيب ) ،(1٩/ 2الوسيات ) ،(٢2٢)ص:  انظر: التنبيه(٢) 

 .(١1٢/ 1روضة الطالبني ) ،(222/ ١فتاوى ابن الصالح ) ،(2٠1/ 1العزيز)
 ،(١22/ 8العزيز) ،(١12/ 2التهذيب )انظر: (١) 
 .(١22/ 8العزيز)(، ١11-١12/ 2التهذيب )، (1٩/ ٩وي الكبري )حلاانظر: ا(1) 
 .(١22/ 8العزيز)(، ١11-١12/ 2التهذيب )، (1٩/ ٩حلاوي الكبري )انظر: ا(1) 
 .(11/ ٩حبر املذهب ) ،(١22/ 8العزيز)(، ١11-١12/ 2التهذيب )انظر: (2) 
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 .(1)يعود إىل املشرتي يعود هنا إىل العتيق إذا عرف ذلك :وحيث قلنا

وإن  ،بقى رقبة العبد كلها لسيد األمةتابألصح وهو العود إىل املشرتي  :فإن قلنا 
ويف الردة والفسخ ابلعيب  ،ابلعود إىل البائع ففي الطالق يعود نصفه إىل البائع :قلنا

 (.2)يعود كله إليه وهو جواب ابن احلداد

نصف قيمة  ولو أعتق مالك األمة العبد مث طلقها قبل الدخول كان على املعتق 
 (3).العبد يف صورة الطالق

ويكون ذلك للزوج املعتق على الصحيح  ،ومجيعها يف الردة والفسخ ابلعيب 
 .(4)ولسيده األول يف الوجه اآلخر

وجعل رقبته صداقها  ،ل نكاح أمة لعبده الرضيع على قولنا له إجبارهبولو ق 
 .(5)الك األمةفأرضعت زوجها وانفسخ النكاح فعلى الصحيح يبقى العبد مل

 .(6)يرجع إىل سيده األول :وعلى الوجه اآلخر 

  .فهو كالطالق قبل الدخول [/أ89]/ولو ارتضع الصغري بنفسه  

ولو ابع مالك األمة العبد مث حصلت فرقة قبل الدخول بطالق أو ردة أو فسخ 

                                         
 .(١1١/ 1 )( روضة الطالبني١22/ 8( العزيز)٢٩1/ ٢١هناية املطلب )انظر: (٢) 
 .(١1١/ 1روضة الطالبني )، (١22/ 8العزيز)انظر: (١) 
 (ا١22/ 8العزيز) ،(١12/ 2لتهذيب )نظر: اا(1) 
 (١22/ 8العزيز) ،(١12/ 2لتهذيب )نظر: اا(1) 
 .(١٠2/ 1أسىن املطالب )، (١1١/ 1روضة )ال ،(١22/ 8العزيز)انظر: (2) 
 .(١٠2/ 1املطالب ) أسىن، (١1١/ 1روضة )ال ،(١22/ 8العزيز)(2) 
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 .(2)ال شيء على سيد األمة :قال البغوي (1)فعلى األصح

 ،رجع مشرتي العبد عليه بنصف القيمة يف صورة التشطريي :وقال الشيخ أبو علي 
 .(3)... ةوجبميعها يف صور 

 .(4)"وهو الصواب" :قال الرافعي 

وأتول قول البغوي على السيد األول على الوجه اآلخر جيب عليه لسيد العبد  
وحصل  األمة األمةَ  ولو ابع سيدُ  .ومجيعه يف غريه ،األول نصف قيمة العبد يف الطالق

وعلى اآلخر يعود نصفه  ،لفراق قبل الدخول فعلى األصح يبقى العبد له وال شيء عليها
 .(5)أو كله إىل السيد األول

تضمن إثباته رفعه دون رفع النكاح كما لو زوج أمته ين أ لفسادهُالسببُاخلامس
 فإما ،وتقدم عليه أن األب إذا قبل النكاح البنه الصغري أو اجملنون ،صداقا تهوجعل أم

فإن أصدق من مال االبن فقد مر ُ.(6)صدق من مال االبن أو من مال نفسهأن يُ 
وهل يرجع به إذا غرم يف ابب  ،(7) إذا كان ديناً  للصداق ضامناً الكالم يف أنه هل يصري 

                                         
فعلى الوجه األصح: ال شيء فيه وجهان: و ابع مالك األمة العبد، مث طلقها قبل الدخول ول(٢) 

وعلى الوجه اآلخر: جيب على مالك األمة نصف قيمة العبد، ويف الردة والفسخ مجيع القيمة  عليه.
 .(١12/ 2التهذيب ). للسيد املزوج

 .(١11/ 2لتهذيب )نظر: اا(١)  
ألن الصداق على هذا الوجه يكون أبدا ملن له العبد يوم كلمة غري واضحة وعبارة العزيز: " (1)  

 (.١11-١1١/ 1روضة )ال ،(١22/ 8العزيز)انظر: ". الطالق أو الفسخ
 .(١22/ 8العزيز )انظر: (1)  
 .(١٠2/ 1أسىن املطالب ) ،(١1١/ 1روضة الطالبني ) ،(١22/ 8العزيز)انظر: (2) 
. ولو قبل البنه الصغري، أو اجملنون نكاح امرأة مبهر من مال االبن يصحالبغوي: " قال(2) 

 (2٠1/ 2التهذيب )
 .(2٠1/ 2التهذيب )انظر: (1) 
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 .األولياء

فهل يرجع  ،فإن تطوع وأداه من مال نفسه فبلغ االبن أو أفاق وطلق قبل الدخول
ُ:بن فيه طريقانالنصف إىل األب أو اال

 ،يف نظريه فيما لو تربع أجنيب أبداء الصداق عن غريه :أنه على الوجهني :أحدمها
 .(2)الثاين :أصحهما ،(1)هل يرجع إليه أو إىل املؤدي

وجزم ابن  ،وأداء األب الصداق عن ابنه الكبري العاقل كأداء األجنيب ففيه الوجهان 
 .(3)الصباغ وغريه فيه ابلرجوع إىل االبن

 ،وحكى اإلمام جرايهنما فيما إذا اشرتى بثمن يف الذمة فأداه أجنيب عنه بغري إذنه 
  .(4)مث رد املبيع لعيب هل يرجع الثمن إىل املشرتي أو املؤدي

بن فإن  يعود إىل اال :فإن قلنا ،وبه قطع اجلمهور أنه يعود إىل االبن :والطريق الثاين
وإن كان عينه  (5).رفها فيه فال رجوع فيهكان العائد إليه بدل ما أعطاه األب لتص

 :فطريقان

 .(6)القطع أبن ال رجوع :أحدمها 

                                         
أحدحا: أنه يرجع إىل الزوجم ألن النصف إمنا  صل ابلطالق، والطالق وجد فيه وجهان (٢) 

ليدوم النكاح بينهما، فإذا مل  صل هذا الغرض، والثاين: أنه يرجع إىل املتربعم ألنه بذل املال  منه.
 . (١21/ 8العزيز )وهو املذهب".  رجع إىل ما بذل

 .(١21/ 8العزيز )".  (2٠1/ 2التهذيب )انظر: (١) 
فيه وجهان الوجه األول: حكمه حكم الصغري كما ذكر يف الصفحة السابقة. والوجه الثاين: (1) 

 .(١21/ 8العزيز)، (2٠1/ 2التهذيب )هب انظر: اجلزم بعدم الرجوع. الثاين هو املذ
 (.٩٠-8٩/ ٢1هناية املطلب )انظر: (1) 
 .(111/ ٩( البيان )2٠1/ 2التهذيب )انظر: (2) 
 .(٩١/ ٢1هناية املطلب ) ،(١21/ 8العزيز)انظر: (2) 
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مث عاد  الولد أنه على القولني فيما إذا خرج املوهوب عن ملك الواهب :والثاين 
  .(1)فالظاهر املنع

قدر يعلى االبن ف تربعاً  [/ب89]/وإن أصدقها األب من مال نفسه صح وكان 
 .(2)تقاله إىل الزوجةدخوله يف ملكه وان

فلو قال  ،وال فرق يف دخوله يف ملكه بني أن يقصد األب ذلك أو ال :قال اإلمام 
 .(3)قصدت اإلقراض فالظاهر عندان أن قصده معترب

  .(4)ينزل على اهلبة عند األصحاب وكذا قاله ابن الصباغ هوإن كان مطلق 

أو  أن يكون الصداق عيناً  وال فرق يف صحة اإلصداق من ماله بني" :البغوي :قال
 .(5")يف ذمة األب ديناً 

 :من يعود النصف إليه الوجهان فإن بلغ أو أفاق وطلق قبل الدخول ففي 

دل عليه جواز يألنه إسقاط ال متليك  ؛ح القاضي يف الفتاوى عوده إىل األبرجو 
ى صاحب الدين عل جيربوأنه ال  ،قضاء احلي وامليت بغري إذنه وال يصح متليكهما

 .(6)القبول

                                         
 .(١1٠/ 1روضة الطالبني )، (111/ ٩البيان ) (،2٠1/ 2التهذيب )انظر: (٢) 
 در السابقة. انظر: املصا(١) 
مث األب إن قال: قصدت هبًة، فاألمر منّزل على قصده، وإن قال: قصدت إقراضاً، قال: " (1) 

 .(88/ ٢1. هناية املطلب )"فالظاهر عندان أن قصده متبعم الحتمال األمر
 .(١1٠/ 1روضة الطالبني )انظر: (1) 
 (.2٢1-2٢2/ 2التهذيب )انظر: (2) 
/ 1روضة الطالبني )، (١21/ 8العزيز ) ،(111/ ٩البيان ) ،(2٠1/ 2التهذيب )انظر: (2) 

 .(12٢/ ٩حبر املذهب ) ،(١1٠
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فعلى  ،واإلمام بعوده إىل ملك االبن وادعى اإلمام االتفاق عليه (1)جزم البغويو  
 .(2)إليه ففي رجوع األب اخلالف املتقدم نصفهفرجع  هذا إن كان الصداق عيناً 

خبالف  ال رجوع كنظريه يف البيع :قال البغوي (3)أداهو يف ذمة األب  وإن كان ديناً  
 . (4)فإن الثمن يعود إىل األب إذا عرف ذلك مستحقاً  ما إذا خرج املبيع

أبن استولد أمة غريه بنكاح مث ملكها وولدها  (5)أم ابنه الصغري يف ملكه نتفإذا كا
صري أم ولد تال  :وقلنا ،أو وطئها بشبهة وأحبلها مث ملكها، فيعتق عليه االبن دون أمه

ألنه يلزم دخوهلا يف ملكه وعتقها مل يصح اإلصداق  ،ةأم اامرأة وأصدقهفقبل له نكاح 
 .(6)فيؤدي إثباته إىل نفيه

  .(7)ااملثل أو قيمة الذي جعل صداق وجييء اخلالف يف أن الواجب مهر 

وقال القاضي يف صحة اإلصداق وجهان ينبنيان على الوجهني املتقدمني يف أنه إذا 
 ؟يعود النصف سه فبلغ وطلق قبل الدخول إىل منفأصدق عن ابنه الصغري من مال ن

 .(8)وإن قلنا إىل االبن مل يصح  ،يعود إىل األب صح اإلصداق :فإن قلنا

                                         
/ 2التهذيب ) والصحيح من املذهب أن ال رجوع لألب يف هذه املواضع كلها.قال البغوي: (٢) 

2٠1) . 
 . (2٠1/ 2التهذيب ) ،(٢22/ ٢1هناية املطلب ) ،(128/ ٩احلاوي الكبري )انظر: (١) 
 .(12٢/ ٩حبر املذهب )، (128/ ٩احلاوي الكبري ): انظر(1) 
 .(2٠1/ 2التهذيب )انظر: (1) 
ويتصور ذلك أبن يتزوج أمة غريه، فيستولدها، ويكون ولدها رقيقاً قال حمقق هناية املطلب: " (2) 

اً تبعًا هلا، مث تدخل يف ملكه هي والولد، فيعتق الولد عليه دوهنا، فإذا زوج ابنه هذا وجعلها صداق
 .(88/ ٢1. هناية املطلب )"تكون هذه الصورة

 .(١22/ 8العزيز) ،(88/ ٢1هناية املطلب )انظر: (2) 
 . (١11/ 1روضة الطالبني ) ،(١22/ 8العزيز)انظر: (1) 
 . (١11/ 1روضة الطالبني ) . انظر:النصف يرجع إىل األب أو إىل االبن انظر: هل(8) 
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قال  ،عنه من غري إذنه ضاً ر عفعوضها أبواه  ،يف ذمته نقداً  امرأةً  صدق سيدٌ أولو  
صح وتقدر يف ضمنه انتقال امللك منهما إليه مث منه إىل الزوجة  " :الشيخ ابن الصالح

 .(1)"هكما إذا أعطياه من جنس

ُالسببُالسادس:

ل بفإذا ق ،مهر املثل اوزةجملأن يتضمن إثبات املسمى إضرارا ابلزوج احملجور عليه 
فإن كان  ،أو قبله السفيه ابإلذن أو اجملنون نكاحاً  (2)الصغري أو السفيه [/أ91]/البنه 

 .(3)مبهر املثل أو بدونه أو بعني مال من أمواله هي قدره أو دونه صح اإلصداق

 (.4)إن قبله أبكثر من مهر املثل فسد الصداقو  

حاجته إىل التزوج يف زعمه ومل جيد إال امرأة  (5)دتتاشإذا إلمام يف السفيه لو  
عليه  وجبوهو مستمد مما إذا  ،واحدة ال ترضى إال أبكثر من مهر مثلها أنه يصح

 (.6)قصاص ومل يسامح مستحقه ابلعفو إال أبكثر من الدية يصح مصاحلته عليه

وكذا لو زوج ابنته الصغرية أو السفيه أو اجملنونة أو البالغة العاقلة الرشيدة بغري  

                                         
 .(1١8/ ١فتاوى ابن الصالح )انظر: (٢) 
: اخلفيف العقل من قوهلم تسفهت الرايح الشيء إذا استخفته فحركته. وقال جماهد: السفيه(١) 

/ ٢1لسان العرب )، (١١8/ 1اإلابنة يف اللغة العربية ) . انظر:السفيه اجلاهل والضعيف األ ق
1٩٩). 
 (.١12-١11/ 2الوسيات ) ،(٩٠/ ٢1هناية املطلب )انظر: (1) 
أن النكاح ال : وإن كان أكثر من مهر املثلم ففي املسألة قوالن: أحدحا فيه قوالن: األول:(1) 

/ 2(، الوسيات )٩٠/ ٢1هناية املطلب ) . انظر:أنه ينعقد، ويُرد إىل مهر املثل :والثاين ينعقد.
 .(٢22)ص:  التنبيه ،(2٠٠/ ٩احلاوي الكبري )، (١11
 يف )ز(: اشتد.( 2)
 .(28/ ٢١ملطلب )هناية اانظر: (2) 
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 (.1)رضاها بدون مهر املثل فسد الصداق

 (.2)ولإلمام احتمال أنه يصح ابملسمى 

 :فإن قلنا ؟ منْ بعيض املهر ينبين على أن الذي بيده عقد النكاح ت :وقال املاوردي 
 :الويل ففي جواز تبعيضه وجهان :وإن قلنا ،صحيالزوج مل 

 (.3)املنع :أصحهما 

ففي صحة  ،النكاح ال يفسد بفساد الصداق يف غري هاتني املسألتني :وإذا قلنا 
 :النكاح فيهما طريقان

 (.4)لصحةابللعراقيني القطع  :أحدمها 

 (.5)أنه يصح فيجب مهر املثل :أصحهما :فيه قوالن :والثاين

لتسمية تصح يف قدر اعلى مهر املثل أن  هوجه رتب عيناً وفيما إذا كان الصداق  
 .(1) إنه ظاهر النص :وقيل، (6)مهر املثل منها

دون مهر املثل أنه جيب معها تتمة مهر  هي ومل يذكروا هذا فيما إذا زوج ابنته عيناً  
ومل يقولوا أبن املسمى جيب على الزوج وجيب تتمة مهر املثل  ،جميئه فيه املثل والقياس

                                         
/ ٢1كفاية النبيه )،  (112/ ٩البيان )، (٩/ ٢1هناية املطلب )، (٢22)ص:  انظر: التنبيه(٢) 

١1٠). 
 .(٢٠٠/ ٢1هناية املطلب )انظر: (١) 
احلاوي الكبري . أصح، أنه ال جيوز أن يزوجها أبقل من مهر مثلهاقال املاوردي: "الثاين هو (1) 
(٢٢ /181). 
 (١1٢/ 8العزيز) ،(٩٩/ ٢1املطلب ) هناية انظر:(1) 
 .(181/ 1روضة الطالبني ) ،(١1٢/ 8العزيز) ،(٩٩/ ٢1هناية املطلب )انظر: (2) 
 .(١21/ 8العزيز) ،(٩٢/ ٢1) بهناية املطلانظر: (2) 
 مل أقف عليه. (1)
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فاشرتاه مبا فوقه أن العقد يصح  ،فيما إذا وكله بشراء شيء بثمن معني ،على األب
 .(1)للموكل ابملسمى والزايدة من مال الوكيل تربعا

 .(3)والقياس جميئه هنا (2)وكذا قالوه يف التوكيل يف اخللع 

أنه ال يصح النكاح هذا إذا أصدق األب لكن من مهر املثل من مال  :والثاين 
 :فإن أصدقه من مال نفسه فوجهان ،ابنه

 ،أنه ال يصح كما لو أصدق من مال االبن لتضمنه دخوله يف ملكه :أحدمها 
 ؛لنفسه مل جيز داً بواستدل له املتويل أبن الصيب لو لزمه كفارة القتل فأعتق وليه عنه ع

  .(4)ألنه يتضمن دخوله يف ملكه وإعتاق عبد الطفل ال جيوز يف الكفارة وفيه نزاع

واجملنون يف الكفارة من  [/ب91]/إن للويل أن يعتق عن الصيب  :وقد قال غريه
 (.5)ماهلما واألب واجلد أن يعتق عنهما من ماله

 .(6)أنه يصح والبغوي وهو ما أورده الغزايل :واثنيهما 

ُفرعان:ُ

 ،قد البلدنأو بغري  ،أو عرض ،إذا زوج موليته أبرض" :قال صاحب البيان: األول
                                         

جرب أ أحدحا: ال جيرب واحٌد منهما، بل يقال: أيُّكما تطوّع بتسليم ما عليه ففيه قوالن:(٢) 
 . (111/ 2البيان ). والثاين: جيربحا احلاكم مجيًعا، وجيوز البداية مبن شاء منهما اآلخر.
، وشرعاً: إزالة وهو مأخوذ من خلع الثوب وغريه انظر: اخللع يف اللغة: النزع، واإلزالة مطلقاً (١) 

(، 12/ 8)  انظر: لسان العرب. مفارقة املرأة بعـوض  :ملك النكاح أبخذ املال و قال بعضهم
(، مغين 1٩٠/ 1(، حتفة احملتاج ) ١18(، حترير ألفاظ التنبيه ) ص 18/ ٢خمتار الصحاح ) 

 (.112/ 1احملتاج ) 
 .(12٩/ 8العزيز)انظر:  (1) 
 . (١21/ 8لعزيز شرح الوجيز)انظر: ا(1) 
 .(١11/ 1روضة الطالبني ) ،(212/ ٢٠العزيز) ،(11١/ 1هناية املطلب )انظر: (2) 
 (١11/ 1روضة الطالبني )(، 2/١12نظر: الوسيات )ا(2) 
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ا دًّ ج وأ القياس أنه إن كان أابً  هيقتضي والذي ،يف صحة املهر (٢)[نصا]فيها م فال أعل
كما جيوز أن ] ،واملنكوحة صغرية أو جمنونة صح املهر إذا كانت قيمة ذلك مهر مثلها

ال  إذ ،ان الويل غريمها مل يصح بغري إذهنوإن كانت ابلغة عاقلة أو كا، (2)[يبتاعه مباهلا
وإن كانت جمنونة ووليها  ،البلد بنقدوإمنا واليته على عقد النكاح  ،والية له على ماهلا

 (3)".احلاكم صح إذا كانت قيمته قدر مهر مثلها

هر أن ينبين ظيف ،نكاح فالنة بدرامهك هذه ففعل قبل يلالرجل  :لو قال الثاين: 
 . (4)قد مر أن يف صحته وجهنيو  شراءالعلى نظريه يف 

فإن صححنا  ،أو هبة فيه وجهان الدراهم قرضاً كون توأن على القول بصحته 
 .(5)أو هبة الوجهان صح النكاح والصداق ويف كونه قرضاً اء شر ال

ويف فساد النكاح اخلالف املشهور وال أييت القول  ،صححه فسد الصداقنوإن مل 
 حقت.وإن مل يفسد النكاح بفساد الصداق كما لو أصدقها عينا فاستُ  ،بفساد الصداق

ُاُاملدركُهلذُخامتة

 وأعلنوا أبكثر منه كما إذا أسروا ألفاً  ،لو اتفق الويل والزوج واملرأة على مهر يف السر
ويف  رسومسوا يف العقد ألفني فقد نص الشافعي هنع هللا يضر يف موضع على أن املهر مهر ال

                                         
 زايدة من )ز(. (٢)
 ساقطة من: )ز(. ( ١)
 (.111-112/ ٩البيان )انظر: (1) 
. أحدحا: ال، بل جيب على الزوج مهر املثلم ألن الصداق يكون على الزوج فيه وجهان:(1)  

/ 1العزيز) ،(١81/ 2تهذيب )الانظر:  .على الزوج أم هبة له والثاين: متلكم ويكون ذلك قرضاً 
 .(11/ 1روضة الطالبني ) ،(21٠
/ 2التهذيب ). انظر: هبة للمرأة . والثاين: أن يكونيكون قرضا : أحدحا: أنفيه وجهان(2) 

 .(11/ 1روضة الطالبني ) ،(21٠/ 1) العزيز ،(١81
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 .(1)موضع على أن املهر مهر العالنية

  .(2)الواجب مهر املثلأن  :ويف آخر 

 ،فحملوه على ما إذا جرى العقد أبلفني على شرط أن يكتفي ابأللف :لثفأما الثا
  .(3)أداء ألف إالأو على أن ال يلزمه 

 :وأما النصان األوالن فاختلفوا فيهما على طريقني 

 :ويف حملهما طريقان ،لة قوالنأيف املس :أحدمها 

يف العالنية عن  اأن حملهما ما إذا اتفقا على ألف واصطلحا على أن يعرب  :أحدمها 
  (.4)أن الواجب ألفان: أظهرمها :األلف أبلفني

 (.5)أن الواجب ألف :واثنيهما

 .(6)ومأخذمها أن االصطالح اخلاص هل يؤثر يف االصطالح العام :قال الغزايل 

الطالق  [/أ91]/طالق مل أرد به  أنتِ  إذا قلتُ  :له اإلمام مبا إذا قال لزوجتهومثَّ  
 .(7)قبلواملذهب أنه ال يُ  ،وحنوه أو غرضي ابلثالث واحدة يمقو توإمنا أريد أن 

                                         
". ذ ابلعالنيةإذا أسر الرجل مهرا وأعلن أكثر من ذلك أخختريج النصني: النم األول: " (٢) 

 .(٢21/ 1األم )". أن املهر مهر السرالنم الثاين: "
 .(٢21/ 1األم )انظر:  (١) 
 .(١12/ 1( روضة الطالبني )١1٠/ 8العزيز)انظر:  (1) 
/ 8العزيز)، (2٠1/ 2التهذيب )، (١12/ 2الوسيات )، (8٢/ ٢1هناية املطلب )انظر: (1) 

 .(١11/ 1روضة الطالبني )، (١2٩
/ 8العزيز)، (2٠1/ 2التهذيب )، (١12/ 2الوسيات )، (8٢/ ٢1هناية املطلب ): انظر (2) 

١2٩). 
 .(١12/ 2الوسيات )انظر:  (2) 
 .(1٩1/ 2هناية املطلب )انظر:  (1) 
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 .(1)افعلى األول جيوز تعبريهومأخذه أن اللغات اصطالحية أو توقيفية  :قال الغزايل 
 .(2) ال :وعلى الثاين

وإن مل  ،أن القولني مطلقا مهما اتفقا على ألف وجرى العقد أبلفني :والطريق الثاين 
مث ما املراد من االتفاق يف السر على  ،والتعبري أبلفني عن ألف ،يتعرضوا لتعبري اللغة

ني أهو جمرد الرتاضي والتواعد أم املراد ما إذا عقد أبلف يف السر مث أبلف يف يقالطر 
 (3).الغزايل األول منهم ،الذي يقتضيه كالم مجاعة ؟العالنية

 قال قد يف السروإن جرى الع ،القولني إثباتُ  ومقتضى عبارة البغوي يف طائفةٍ  
خرج بعض أصحابنا من هذا اخلالف إىل أن املصطلح عليه قبل العقد  و  :البغوي

 .وقد مر (4)كاملشروط فيه

 :فحيث قال ،تنزيل النصني على حالني :والطريق الثاين يف األصل وهو األصح 
لة أاملس إىلونظر املتويل  ،سرا أبلفأمث  ،املهر مهر السر أراد ما إذا عقداه عالنية أبلفني

فإذا  ،عتك هذه البغلةب :ومبا إذا قال ،مبا إذا اتفقا قبل العقد على أنه إذا أصاهبا طلقها
 .(5)هي فرس وقد حيتاج يف هذه املواطأة إىل مواطأة املرأة يف بعض الصور

ُلفسادُاملسمىُخمالفةُاإلذنُالسببُالسابع

لكن لو  ،بل وال ذكره ،اعلم أن إذن املرأة حيث يعترب ال يشرتط فيه تقدير املهر 
فإن كان وكيله   ،ما أن يكون املأذون له الويل أو وكيلهإف، فزوجها مبا دونه قدرت مهراً 

مل يصح النكاح وفيه  ،زوجين أبلف فزوجها خبمس مائة :كما لو قالت لوكيل الويل

                                         
 .(111/ 2الوسيات )انظر:  (٢) 
 (.111-111/ 2الوسيات )انظر:  (١) 
 .(2٠1/ 2التهذيب )، (١12/ 2الوسيات )انظر:  (1) 
 .(2٠1/ 2لتهذيب )اانظر:  (1) 
 (.١٩2/ 1النجم الوهاج ) ،(١12/ 1روضة الطالبني ) ،(١2٩/ 8العزيز )انظر:  (2) 
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 (.1)أنه يصح مبهر املثل :وجه

خبمس مائة فزوجها أبلف ل يف تزوجيها أبلف وأذنت للوكيل يف تزوجيها ولو وكَّ  
 (.2)صح

فزوجها أبلف وهو ظاهر إذا مل  ،وكذا لو أذان له يف تزوجيها خبمس مائة :قال اإلمام 
وز الزايدة كنظريه يف جتفينبغي أن ال  عنيما إذا أ ،هانالزوج يف التوكيل وجوز  هيعين
 (.3)البيع

 :وفيه وجه ،نكاحاملذهب أنه يصح ال :وإن زوجها الوكيل خبمس مائة قال املتويل 
 .(4)أنه ال يصح

  :فزوجها أبقل من مهر املثل فطريقان زوجين ومل تذكر مهراً  :ولو قالت

 .[/ب91]/ .(5)القطع ابلفساد :أصحهما عند اإلمام والغزايل

 :(6)أن فيه قولني :والثاين 

 .يفسد :أحدمها 

 .يصح ويرجع إىل مهر املثل :والثاين 

 (.7)وج وبقي املهروأجرامها اإلمام فيما إذا ز  

                                         
 .(١1٠/ 8( العزيز )2٠8/ 2التهذيب ) ،(١12/ 2الوسيات يف املذهب )انظر:  (٢) 
 .(١12/ 1روضة الطالبني وعمدة املفتني ) .(١1٠/ 8العزيز )انظر:  (١) 
 .(11/ 1هناية املطلب )". ذلك نصاً ال  تمل التأويل، مل يصح إن نم على"قال اإلمام: (1) 
 .(١11/ 1روضة الطالبني )انظر:  (1) 
 موالثاين الصحة. ألن املطلق ينزل على النكاح ابملهر مال يصح :أحدحا: قوالن تهيف صح(2) 

 .(١12/ 2الوسيات )، (٢٠٠/ ٢1هناية املطلب ). ألنه طابق فعله إذهنا
 ادر السابقة. انظر: املص (2)
 .(٩٩/ ٢1هناية املطلب )انظر: (1) 
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فزوج الوكيل بدون مهر  ،فيما إذا وكل الويل ابلتزويج مطلقاً  (1)وحكامها البغوي 
ومل يتعرض للمهر ففيه  فلو زوج الوكيل مطلقاً  ،املثل فإن قلنا ال يصح النكاح يف مسألتنا

  :(2)إلماملاحتماالن 

 .وجيب مهر املثل ،أنه يصح :أوهلما

 .أنه ال يصح :واثنيهما 

  :في صحة النكاح طريقانف ،القدربدون  زوجهاإن كان املأذون له الويل فو 

 (3).القطع أبنه ال يصح كما يف الوكيل وهو املشهور :أحدمها 

 (4).فيه قوالن كالقولني يف تزويج اجملرب بدون مهر املثل :واثنيهما 

 ( 5).ال يصح أو زوجها مطلقاً  ،رهوكذا لو زوجها بال م :قال البغوي 

فهل يفسد أو  ،فزوجها بدون مهر املثل أو بال مهر و أذنت له يف التزويج مطلقاً ول 
وأييت فيه على طريقة القطع  ،يصح فيجب مهر املثل فيه الطريقان املتقدمان يف الوكيل

ذهنا يف النكاح وسكوهتا إعلى أن  بناءوهذا  ،أبنه يفسد الوجه املتقدم يف خمالفة الوكيل

                                         
ومل يسم املهر، أو  ، فزوجها بال مهر، أو زوجها مطلقاً لو وكله ابلتزويج مطلقاً قال البغوي: "و (٢) 

مبهر خبس هل يصح أم ال؟ فيه قوالنم كاألب يزوج البكر بال مهر دون إذهنا، هل يصح؟ فيه 
/ 2تهذيب )ال. "يصحم ألنه خبس حقها . والثاين: الأصحهما: يصح، وجيب مهر املثل قوالن:
١82). 
 ( .٢٠٠-٩٩/ ٢1هناية املطلب )انظر: (١) 
 ،(1١1/ 1النجم الوهاج ) (،١8٠-١1٩/ 1روضة الطالبني ) ،(١1٠/ 8العزيز)انظر: (1) 

 .(١٠1/ 1) أسىن املطالب
 ،(1١1/ 1اج )النجم الوه (،١8٠-١1٩/ 1روضة الطالبني ) ،(١1٠/ 8العزيز)انظر:  (1) 

 .(١٠1/ 1) أسىن املطالب
 .(2٠8/ 2التهذيب )انظر:  (2) 
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 .(2)وفيه خالف أييت إن شاء هللا تعاىل ،(1) عن املهر ليس تفويضاً 

ُرعف

زوجتك مبا شئت صح  :فقال له ،زوجين مبا شاء اخلاطب :لو قالت للوكيل أو الويل
 .(3)وإن مل يعرف ما شاء اخلاطب ووجب مهر املثل ،النكاح

 :وإن عرفه فوجهان 

 .كم كذلكاحلللقاضي أن  :أحدمها 

 .(4) الفرع الرافعي أنه يصح كذا ذكر :وأظهرمها 

 أإن ابتدف ،إذا عرف الوكيل ما شاء اخلاطب :وذكره اإلمام على وجه آخر فقال 
هذا جمهول وتعلق ابب  :وحكي عن القاضي أنه قال .صحتهبالعقد عليه وجب القطع 

وهذا يقتضي أن خالف القاضي فيما لو مسى الوكيل يف  ،لفظ اإلذن على صيغة اجلهالة
 .(5)فإنه عقد مبسمى معلوم مل أيذن فيه ،خالفة عقده إذهنااخلاطب مل هؤ شايما العقد 

م فإهنا فوضت له أن يعقد مبا يقدره اخلاطب وليس من هْ وما ذكره القاضي وَ  :قال 
 لتخمزوجتك مبا شئت فالنكاح  :ولو أعاده فقال ،غرضها أن يعاد لفظها يف العقد

 .(6)ملخالفته إذهنا

العراقيون فقطعوا  [/أ92]وأما ، يف هذا السبب والرافعي ، هذا ما ذكره اخلراسانيون

                                         
 .(2/ ٢1هناية املطلب )انظر:  (٢) 
 .(١1٢/ 8العزيز)، (2٠8/ 2التهذيب )انظر:  (١) 
 .(١1٠/ 8العزيز)، (2/ ٢1هناية املطلب )انظر:  (1) 
 .(١12/ 1ني )روضة الطالب، (١1٠/ 8العزيز) ،(١12/ 2الوسيات يف املذهب )انظر: (1) 
 .(٢١١/ ٢1هناية املطلب )انظر:  (2) 
 .(٢١١/ ٢1هناية املطلب )انظر:  (2) 
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  .(1)يف كل هذه املسائل  بصحة النكاح يف إذهنا

أو بدون مهر  ،إذا أذنت يف التزويج فزوجها وليها بال مهر :قال صاحب البيان
الصغرية أو  (3)أو زوج األب البكر ،أو بغري جنسه ،(2)أو دون ما أذنت فيه ،املثل

يصح النكاح يف كل هذه  :أبقل من مهر املثل قال البغداديونأو  ،الكبرية بال مهر
 .(4)الصور

 .(5)فيه قوالن :وقال اخلراسانيون

ُفرع

بدون مهر  ءفزوجها برضاها من غري كف ،زوجها ممن شاءت :لو قال الويل لوكيله
  .(6)املثل صح

وز وجي ،كما تقدم  ءوهذا جيوز أن يكون على األصح فيما إذا أذنت لوليها ممن شا
قرينة الرضى بدون مهر املثل قد تدل على الرضى بغري  (7)نأن يكون مطلقا أل

                                         
 (. 1/١12(، الروضة )8/١1٠انظر: العزيز )( ٢)
 يف )ز(: به.( ١)

هي: عذرة املرأة، و هي اجللدة الرقيقة اليت تغطي فرج املرأة و تزول ابلــوطء. و البكر  البكارة (1)
: لكسر: اجلارية اليت مل تفتض وهي العذراء، مجعها أبكار، و املصدر البكارة ابلفتح. انظراب

 (. 12( ، املصباح املنري ) ص 1/18(، لسان العرب )  12٢القاموس احمليات ) ص
فنقل أصحابنا البغداديون: أن النكاح صحيح يف مجيع هذه املسائل، وهلا  قال العمراين: " (1)

 .(112/ ٩بيان )ال ."مهر مثلها
ومن أصحابنا من قال: ال ينعقد النكاح من الوكيل قوال واحدام  :فيه قوالن قال العمراين: " (2)

 ألنه يزوج ابلنيابة عن الويل.
/ ٩البيان ) واألصح الطريق األولم ألن النكاح األول ال يفسد ـ عندان ـ بفساد املهر. هذا مذهبنا.

112). 
 .(١1١/ 8العزيز ) ،(١81/ 2التهذيب )انظر:  (2)
 يف )ز(: ال يكون.( 1)
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 .(1)ءالكف

الصحيح  :قال القاضي ،زوجها وأطلق فزوجها بدون مهر املثل برضاها :ولو قال 
 .(2)أنه يصح

                                         
 .(١٠1/ 1أسىن املطالب ) ،(١12/ 1روضة الطالبني )انظر:  (٢)
 .(١12/ 1بني )روضة الطال ،(١1١/ 8العزيز)انظر:  (١)



 

 

 

 

 

ُ

ُ

ُالفهارسُالعلمية

ُوتشتمل على الفهارس الفنية اآلتية:
 فهرس اآلايت القرآنية. -1
 ألحاديث النبوية واآلاثر.فهرس ا -2
 فهرس األعالم الـمرتجم هلم يف النص الـمحقق. -3
 فهرس األلفاظ الغريبة الـمفسَّرة. -4
 فهرس األماكن والبلدان. -5
 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب. -6
 فهرس الـمصادر والـمراجع. -7
 فهرس الـموضوعات. -8
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ُفهرسُاآلايتُالقرآنية
 

 الصفحة ارقمه اآلية السورة
آل 

 عمران
 2 112 يي ىي مي خي حي جي يه 

 2 1  ممىم حمخم جم يل ملىل خل النساء
 زث رث  يت ىت نت النساء

 نث مث

23 137 

 يي ىي جب هئ خئمئ حئ جئ يي األحزاب
 جب هئ خئمئ حئ جئ

71 2 

 2 9 مك لك خك حك جك مق حق مف  الزمر
 2 11 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه  اجملادلة
 385 21  جن يم املدثر
 385 1 يه الفجر
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ُالنبويةُواآلاثرُفهرسُاألحاديث
 315 ............................ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

 3 ...................................................... اللهم فقهه يف الدين
 2 ........................................... من سلك طريقاً يلتمس فيه علـماً 

 2 ......................................... من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين
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ُفهرسُاألعالم
 75 .............................................. إبراهيم بن أمحد بن اسحاق

 161 ....................................... بن يوسف الطربيإبراهيم بن علي 
 226 .................................. ِإبـْرَاِهيم بن َعلّي بن يُوُسف الفريوزاابذي

 133 .................................... إبراهيم بن حممَّد بن إبراهيم بن مهران
 59 ....................... أبو حامد أمحد بن بشر بن عامر العامرّي الـمروروذىّ 

 384 .......................... أبو عمرو بن العالء بن عمار بن العراين التميمي
 127 ........................................ أمحد بن أيب أمحد القاص الطربي

 59 ........................................... ر بن عامر العامريّ أمحد بن بش
 58 ......................................... أمحد بن عمر ابن سريج القاضي

 217 ................................................ أمحد بن دمحم ابن القطّان
 97 ................................ أبو حامد أمحد بن دمحم بن أمحد اإلسفراييين

 121 .................................. أمحد بن دمحم بن أمحد القاضي اجلرجاين
 113 ................................. أمحد بن دمحم بن أمحد بن القاسم احملاملي

 393 ............................ أمحد بن دمحم بن عمر، شهاب الدين اخلفاجي
 51 ............................................... احلسن بن إبراهيم بن علي

 193 ..................................... احلسن بن أمحد بن يزيد اإلصطخري
 241 .......................... احلسن بن احلسني القاضي أبو علي بن أيب هريرة

 113 ........................................... احلسن بن عبد هللا البندنيجي
 51 .......................................... احلسني أبو علي احلسني بن دمحم

 115 ............................. أبو علي احلسني بن شعيب الـمروزي السنجي
 112 .................................... احلسني بن صاحل بن خريان البغدادي

 123 ....................................... حلسني بن دمحم بن احلسن الطربىا
 159 ........................................ احلسني بن دمحم بن حليم احلليمي
 54 ........................................ احلسني بن مسعود بن دمحم البغوي
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 59 ..................................... الزبري بن أمحد بن سليمان بن عبد هللا
 217 ........................................... زكراي بن أمحد بن حيي البلخي

 218 .......................................... ُسليم بن أيوب بن ُسليم الرازي
 51 ...................................... ضياء الدين عبد الـملك بن عبد هللا

 78 ....................................... د هللا بن طاهر الطربيطاهر بن عب
 84 .................................... عبد الرمحن بن أمحد بن دمحم السرخسي

 55 ................................. عبد الرمحن بن مأمون بن علي النيسابوري
 113 ....................................... عبد السيد بن دمحم بن عبد الواحد

 234 ....................... عبد العزيز بن عبد هللا بن دمحم بن عبد العزيز الداركي
 141 ................................... عبد القاهر بن طاهر بن حممَّد التميمي

 57 ............................................... الرافعي عبد الكرمي بن دمحم
 53 ...................................... عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا املروزي

 157 ............................................. عبد هللا بن مهران البغدادي
 78 .......................................... عبد الواحد بن إمساعيل الروايين

 59 .................................. عبد اْلَواِحد بن احْلَُسنْي بن حُمَمَّد القاضي
 351 .................................. عبدالرمحن بن مأمون بن علي األبيوردي

 83 ...................................... عبدالرمحن بن دمحم بن فوران الـمروزي
 97 ............................... يوسف بن عبدهللا الطائي اجلويين عبدهللا بن

 67 ...................... أبو عمرو املعروف اببن الصالح عثمان بن عبد الرمحن
 69 ................................... عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم

 174 .............................................. علي بن احلسني بن حرب
 371 ....................................... علي بن محزة بن عبد هللا األسدي

 51 .......................................... علي بن دمحم بن حبيب البصري
 381 ............................................. عمر بن عبد هللا بن موسى

 73 ............................................... ابر بن شاخلابن ع قحطان
 128 ......................................... دمحم بن أمحد بن عبد هللا املروزي
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 76 ............................................. دمحم بن أمحد بن دمحم العبادي
 98 ................................... دمحم بن أمحد بن دمحم بن جعفر الـمصري

 273 ......................................... دمحم بن املفضل بن سلمة الضيب
 119 ..................................... دمحم بن عبد الواحد بن دمحم البغدادي

 398 ........................................... دمحم بن دمحم بن علي ابن داود
 52 ........................................... الغزايل حممَّد بن حممَّد بن حممَّد

 316 ........................................... دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة
 412 .........حممود بن دمحم بن العباس بن أرسالن العباسي مظهر الدين اخلوارزمي

 58 ............................................... حيىي بن أيب اخلري بن سالـم
 58 ..........................................حيىي بن شرف بن مري الشافعي

 63 ......................................... يوسف بن أمحد بن كّج الدينوري
ُ  
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ُُفهرسُاأللفاظُالغريبةُالـمفس رة
 382 ............................................................... اإلجارة
 151 ............................................................. اناإلحص

 319 ............................................................. االستمناء
 129 ............................................................. االستيالد

 41 ................................................................ األشبه
 38 ................................................................ األصح

 33 ............................................................. األصحاب
 38 ................................................................ األظهر

 311 ............................................................. االعفاف
 413 .............................................................. اإلفضاء

 38 ................................................................. األفقه
 38 ................................................................ األقيس

 34 .............................................................. األكثرون
 34 ................................................................. اإلمام
 38 ................................................................ األوَجه
 261 ................................................................ الَبَخر
 71 .................................................................الربص

 35 ................................................................ بعضهم
 444 ............................................................... البكارة
 259 ................................................................ البهق

 35 ............................................................... التخريج
 176 ............................................................... التسري
 192 ................................................................ تغلب

 181 ......................................................... تفريق الصفقة



 [ 452 ]  الفهارس - الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 181 ................................................................. تنوخ
 69 ................................................................. اجلب
 71 ................................................................. اجلذام
 35 ................................................................. مجاعةٌ 

 34 ............................................................... اجلمهور
 37 ......................................................... حاصل الكالم

 293 ............................................................... احليض
 34 ............................................................ اخلراسانيون

 325 ............................................................... اخلرف
 71 ................................................................ اخلصاء

 414 ................................................................. اخللع
 83 ................................................................. اخلنثى
 38 ................................................................ الراجح
 141 ............................................................... الربيب
 82 ................................................................. الرتقاء
 144 ............................................................... الرجعة
 412 ............................................................... الّرجعة
 134 ............................................................... الّرضاع
 389 ............................................................... الرطب
 377، 61 .......................................................... الرهن
 41 ................................................................... زعم
 211 ................................................................. الزق

 71 ................................................................. الزمانة
 422 ............................................................... السفيه

 159 ............................................................... غارالش
 38 .............................................................. الصحيح
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 365 .............................................................. الصداق
 389 ................................................................ الصََّقر
 245 ............................................................... الُصنان

 39 ............................................................... الصواب
 375 .......................................................... ضمان العقد

 326 .............................................................. الضمان
 35 ............................................................... الطريقان

 161 ............................................................ طول احلرة
 39 ................................................................ الظاهر
 323 ................................................................. العتق

 245 .............................................................. الِعْذيـَْوط
 34 .............................................................. العراقيون

 69 .................................................................. العنة
 254 ................................................................ الُغرور

 41 ..................................................... يف النفس منه شيءٌ 
 41 ..................................................... يف قوٍل، أو يف وجهٍ 

 41 .............................................................. فيه حبثٌ 
 41 ............................................................... فيه نظرٌ 

 34 ............................................................... قاضيال
 191 ................................................................. القرء

 411 ............................................................... القرض
 82 ................................................................ القرانء
 294 ................................................................ الَقْسم
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 71 .................................................................. القن
 36 .......................................................... القول اجلديد
 36 ........................................................... القول القدمي

 36 ..................................................... القوالن، أو األقوال
 424 ............................................................... القياس

 41 .................................................... قيل، وُحكي، ويقال
 41 ............................................................. كذا قالوه

 68 ............................................................... الكفاءة
 339 ......................................................... لدور احلكمي

 35 ............................................................. الـمتأخرون
 41 .................................................................حمتملٌ 

 39 ............................................................... الـمختار
 71 ................................................................ الـمدبر

 39 .............................................................. الـمذهب
 375 ............................................................... املستام
 245 ............................................................... مسلول

 39 .............................................................. الـمشهور
 41 ........................................................ مقتضى كالمهم

 71 ............................................................. الـمكاتب
 36 ............................................................ الـمنصوص
 295 ............................................................. مهر املثل
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 129 ............................................................... الـموانع
 245 ............................................................... موجوء
 136 ................................................................ النافلة
 36 ................................................................. النص

 397 ............................................................... النفاس
 377 ................................................................. اهلبة
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ُفهرسُالـمصادرُوالـمراجع.
اي األنصاري، زين أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكراي بن دمحم بن زكر  .1

، دار الكتاب 4هـ(، عدد األجزاء: 926الدين أبو حيىي السنيكي )املتوىف: 
 اإلسالمي، بدون طبعة وبدون اتريخ.

، 15األعالم، خري الدين حممود الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، ط .2
 .م2112

فع بن األم، الشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شا .3
هـ(، دار املعرفة 214عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: 

 .م1991هـ/1411بريوت، بدون طبعة،  -
حبر املذهب )يف فروع املذهب الشافعي(، الروايين، أبو احملاسن عبد الواحد بن  .4

هـ(، احملقق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة 512إمساعيل )ت
 .م2119األوىل، 

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل  .5
هـ(، احملقق: قاسم دمحم النوري، دار 558العمراين اليمين الشافعي )املتوىف: 

 .م2111 -هـ1421جدة، الطبعة األوىل،  -املنهاج 
اق احلسيين، أبو اتج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّ  .6

هـ(، احملقق: جمموعة من 1215الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف: 
 احملققني، دار اهلداية.

اتريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  .7
هـ(، احملقق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب 463البغدادي )املتوىف: 

 م.2112 -هـ 1422وت، الطبعة األوىل، بري  -اإلسالمي 
حترير ألفاظ التنبيه، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  .8

دمشق، الطبعة األوىل،  -هـ(، احملقق: عبد الغين الدقر، دار القلم 676
1418. 
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روجعت ، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، أمحد بن دمحم بن علي بن حجر اهليتمي .9
على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء، املكتبة التجارية الكربى  وصححت:

 م.1983 -هـ 1357مبصر لصاحبها مصطفى دمحم، بدون طبعة، 
التعريفات الفقهية، دمحم عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، دار الكتب  .11

م(، 1986 -هـ 1417العلمية )إعادة صف للطبعة القدمية يف ابكستان 
 م.2113 -هـ 1424الطبعة األوىل، 

التعريفات، علي بن دمحم بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:  .11
هـ(، ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر، دار الكتب 816

 م.1983-هـ 1413لبنان، الطبعة األوىل -العلمية بريوت 
يف الفقه الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  التنبيه .12

 هـ(، عامل الكتب.476املتوىف: الشريازي )
التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، حميي السنة، أبو دمحم احلسني بن  .13

هـ(، احملقق: عادل أمحد 516مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف: 
هـ 1418عبد املوجود، علي دمحم معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

 م.1997 -
عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر يف القراءات السبع، جامع البيان  .14

الطبعة: ، اإلمارات –جامعة الشارقة  ،هـ(444أبو عمرو الداين )املتوىف: 
 م 2117 -هـ  1428األوىل، 

جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، مشس الدين دمحم بن  .15
اهري الشافعي )املتوىف: أمحد بن علي بن عبد اخلالق، املنهاجي األسيوطي مث الق

حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد احلميد دمحم السعدين، دار ، هـ(881
 م.1996 -هـ 1417لبنان، الطبعة األوىل،  -الكتب العلمية بريوت 
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َرِمّي  .16 حاشية البجريمي على اخلطيب، سليمان بن دمحم بن عمر الُبَجيـْ
اتريخ النشر: ، دون طبعةهـ(، دار الفكر، ب1221املصري الشافعي )املتوىف: 

 م.1995 -هـ 1415
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين،  .17

أبو احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي 
الشيخ عادل أمحد عبد  -هـ(، احملقق: الشيخ علي دمحم معوض 451)املتوىف: 

-هـ 1419لبنان، الطبعة األوىل،  -لكتب العلمية، بريوت املوجود، دار ا
 م.1999

روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف  .18
 -حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، هـ(676النووي )املتوىف: 

 م.1991هـ / 1412عمان، الطبعة الثالثة،  -دمشق
س الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن سري أعالم النبالء، مش .19

هـ(، احملقق: جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ 748قَامْياز الذهيب )املتوىف: 
 م.1985هـ / 1415شعيب األرانؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة ، 

الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل بن محاد  .21
حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم ، هـ(393)املتوىف:  اجلوهري الفارايب

 م.1987 -  هـ1417بريوت، الطبعة الرابعة  -للماليني 
طبقات الشافعية الكربى، اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  .21

هـ(، احملقق: د. حممود دمحم الطناحي د. عبد الفتاح دمحم 771السبكي )املتوىف: 
 هـ.1413ة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، احللو، هجر للطباع

طبقات الشافعية، أبو بكر بن أمحد بن دمحم بن عمر األسدي الشهيب  .22
هـ(، احملقق: د. احلافظ 851الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة )املتوىف: 

 هـ.1417بريوت، الطبعة األوىل،  -عامل الكتب  ،عبد العليم خان
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هــ(، حتقيق: 772دين اإلسنوي )املتوىف:طبقات الشافعية، جلمال ال .23
 م.1981-هــ1411عبد هللا اجلبوري، دار العلوم للطباعة والنشر، 

العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري، عبد الكرمي بن دمحم بن عبد  .24
هـ(، احملقق: علي دمحم عوض 623الكرمي، أبو القاسم الرافعي القزويين )املتوىف: 

لبنان، الطبعة  -ملوجود، دار الكتب العلمية، بريوت عادل أمحد عبد ا -
 .م1997 -هـ 1417األوىل، 

الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، زكراي بن دمحم بن أمحد بن زكراي  .25
هـ(، املطبعة امليمنية، 926األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي )املتوىف: 

 بدون طبعة وبدون اتريخ.
مان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين فتاوى ابن الصالح، عث .26

هـ(، احملقق: د. موفق عبد هللا عبد القادر، 643املعروف اببن الصالح )املتوىف: 
 .1417بريوت، الطبعة األوىل،  -مكتبة العلوم واحلكم ، عامل الكتب 

كفاية النبيه يف شرح التنبيه، أمحد بن دمحم بن علي األنصاري، أبو  .27
هـ(، احملقق: جمدي دمحم 711ن، املعروف اببن الرفعة )املتوىف: العباس، جنم الدي

 .2119سرور ابسلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، م 
اللباب يف الفقه الشافعي، أمحد بن دمحم بن أمحد بن القاسم الضيب، أبو  .28

هـ(، احملقق: عبد الكرمي بن صنيتان 415احلسن ابن احملاملي الشافعّي )املتوىف: 
العمري، دار البخارى، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

 هـ.1416
لسان العرب، دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن  .29

بريوت،  -هـ(، دار صادر 711منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 
 هـ.1414 -الطبعة الثالثة 

ذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي((، أبو زكراي حميي اجملموع شرح امله .31
 هـ(، دار الفكر.676الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: 
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احملكم واحمليط األعظم، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي  .31
بريوت،  -هـ[، احملقق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية 458]ت: 

 م.2111 -هـ 1421الطبعة األوىل، 
خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر  .32

 -هـ(، احملقق: يوسف الشيخ دمحم، املكتبة العصرية 666احلنفي الرازي )املتوىف: 
 م.1999هـ / 1421صيدا، الطبعة اخلامسة،  -الدار النموذجية، بريوت 

اعيل بن حيىي بن خمتصر املزين )مطبوع ملحقا ابألم للشافعي(، إمس .33
بريوت،  -هـ(، دار املعرفة 264إمساعيل، أبو إبراهيم املزين )املتوىف: 

 م.1991هـ/1411
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن دمحم بن علي الفيومي مث  .34

 .بريوت –هـ(، املكتبة العلمية 771احلموي، أبو العباس )املتوىف: حنو 
الغزايل، ابن رفعة، رسالة علمية ابجلامعة  يف شرح وسيط املطلب العايل .35

 اإلسالمية من إعداد الطالب يوسف العمري.
املطلب العايل يف شرح وسيط الغزايل ، ابن رفعة، رساله علمية ابجلامعة  .36

 اإلسالمية، من إعداد الطالب احلاج ساخو اب.
شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي  ،معجم البلدان .37

 .م 1995الطبعة: الثانية، ، دار صادر، بريوت ،هـ(626وي )املتوىف: احلم
)إبراهيم مصطفى / أمحد ، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة .38

 .الزايت / حامد عبد القادر / دمحم النجار(، دار الدعوة.
حامد صادق قنييب، دار  -معجم لغة الفقهاء، دمحم رواس قلعجي  .39

 م.1988 -هـ 1418والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، النفائس للطباعة 
مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني  .41

 -هـ 1399هـ(، احملقق: عبد السالم دمحم هارون، دار الفكر، 395)املتوىف: 
 م.1979
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ن أمحد مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، مشس الدين، دمحم ب .41
هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة 977اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: 

 .م1994 -هـ 1415األوىل، 
املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  .42

 .هـ(، دار الكتب العلمية476الشريازي )املتوىف: 
موسى بن عيسى  النجم الوهاج يف شرح املنهاج، كمال الدين، دمحم بن .43

هـ(، دار املنهاج )جدة(، 818بن علي الدَِّمريي أبو البقاء الشافعي )املتوىف: 
 م.2114 -هـ 1425احملقق: جلنة علمية، الطبعة األوىل، 

هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، مشس الدين دمحم بن أيب العباس أمحد بن  .44
كر، بريوت، الطبعة ط هـ(، دار الف1114محزة شهاب الدين الرملي )املتوىف: 

  م.1984هـ/1414 -أخرية 
الوسيط يف املذهب، أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي )املتوىف:  .45

القاهرة،  -هـ(، احملقق: أمحد حممود إبراهيم ، دمحم دمحم اتمر، دار السالم 515
 .1417الطبعة األوىل، 

بن يوسف بن هناية املطلب يف دراية املذهب، عبد امللك بن عبد هللا  .46
، هـ(478دمحم اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف: 

حققه وصنع فهارسه: أ. د/عبد العظيم حممود الّديب، دار املنهاج، الطبعة 
 م.2117-هـ1428األوىل، 
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 196 .......................... الفصل الثالث يف االنتقال من دين إىل دين

 214 .................................................. ابب نكاح املشركات

 214 .................................. الفصل األول يف حكم أنكحة الكفار.

سلم الكافر على عدد من النسوة ال جيوز اجلمع بينهما يف الفصل الثاين: فيما إذا أ
 222 .................................................. اإلسالم، وفيه صور:

 235 .... عليهمالفصل الثالث: يف حكم العبيد واإلماء املشركني وطراين العتق 

 235ُ................................ُالطرفُاألول:ُيفُحكمُالعبيد

الطرفُالثاين:ُيفُعتقُاإلماءُحتتُالعبدُوأتثريُذلكُيفُإحلاقهنُ
 239ُ.....................................................ُابحلرائر.

 242 ...................................... الفصل الرابع: يف االختيار وحكمه

 252 ......................................... الفصل اخلامس يف النفقة واملهر

 259 ................................ القسم الرابع من الكتاب: يف موجبات اخليار



 [ 466 ]  الفهارس - الوسيط شرح يف البحرية اجلواهر

 

 315 ................ ا يباح للزوج من االستمتاع وفيه مسائل:الفصل األول: فيم

الفصل الثاين: يف وطء األب جارية االبن وهو حرام، سواء وجب على االبن 
 313 ......................................................... إعفافه أم ال.

 322 ....................................... الفصل الثالث: يف إعفاف األب

 331 ......... وحكمه يف االستخدام والنفقة واملهرالفصل الرابع: يف تزويج اإلماء 

 342 ..... والنفقة )(الفصل اخلامس يف تزويج العبيد ابلنسبة إىل مؤن النكاح كاملهر

 368 ...................... الفصل السادس يف الدعوى ابلنكاح والتنازع فيه معاً 

 383 ......................................................... )(كتاب الصداق

 385 ............... كام:الباب األول يف حكم العقد الصحيح وله ثالثة أح

 421 .............................. الباب الثاين يف أحكام الصداق الفاسد

 451 .............................................. فهرس اآلايت القرآنية

 452 ..................................... فهرس األحاديث النبوية واآلاثر

 453 .................................................... فهرس األعالم

 456 ...................................... فهرس األلفاظ الغريبة الـمفسَّرة

 461 ..................................................... فهرس البلدان

 462 ...................................... فهرس الكتب الواردة يف النص

 463 ......................................... فهرس الـمصادر والـمراجع.

 469 ............................................... فهرس الـموضوعات

 

 

 

 

 


